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The objective of this study was to identify the current situation and the method 

to cope with municipal solid waste management problems in Nong Kham 

Administrative Organization, Chakkarat District, Nakhon Ratchasima Province. In 

this study, a survey was conducted to gather the opinion from administrative 

management, general staffs, local leaders, public health volunteers, and community 

population. 

The result shows that people in the community often conduct inappropriate 

behavior in terms of solid waste management and disposal. The resulting problems 

include bad odor from open dump, flies and other disease transmitting rodents, and 

smoke from open burning. It is also found that the local administrative has yet to draft 

a master plan for its municipal solid waste management.  

The survey results also suggest that possible ways to solve the problem are the 

cooperative measure between both the government and the community sectors, the 

community should participate in the drafting of the management plan and also involve 

in the site selection step. Furthermore, the local administrative should draft a master 

plan covering a middle term of 5 to 10 years which also conforms to the long term 

and short term planning. Other suggestions are the preparation for the planning, 

management, budget, personnel, regulation, etc. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญัประการหน่ึงของชุมชนทุกประเทศทัว่
โลกเพราะมีส่วนสัมพนัธ์กับความหนาแน่นของประชากร การประกอบอาชีพและสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมนั้นๆ    จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ส่งผลให้มีการผลิต
สินคา้และบรรจุภณัฑ์ ในรูปแบบต่างๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 
ซ่ึงสินคา้ และบรรจุภณัฑ์ส่วนใหญ่มีการผลิตท่ีซับซ้อน ใช้องค์ประกอบท่ีก าจดัยาก อีกทั้ง
ประชาชนไม่เห็นความส าคญัในการคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสีย  จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ  เช่น   เกิดมลพิษทางดิน    มลพิษทางน ้ า   มลพิษทางอากาศ และปัญหา
ดา้นสาธารณสุข ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน อาทิ มีกล่ินเหม็น  เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ
แมลงวนั และสัตวน์ าโรคอ่ืนๆ แลว้น าเช้ือโรคมาสู่คน น ้ าจากขยะท่ีอาจซึมลงไปในน ้ าใตดิ้น ท าให้
เกิดมลพิษในน ้ าและในดิน รวมทั้งเกิดสภาพภูมิทศัน์ท่ีไม่เหมาะสม  ก่อให้เกิดความร าคาญแก่
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียง  ทุกระดบัตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ  
และระดับโลก  และในปัจจุบนัการด าเนินงานจดัการขยะมูลฝอยในประเทศไทยยงัขาด
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากหน่วยงานรัฐ  แต่ละแห่งขาดงบประมาณ   ขาดบุคลากร  ขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการจดัการท่ีเหมาะสม   และเกิดความขดัแยง้ในการด าเนินการ  รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยีท่ี
ไม่เหมาะสม เพราะในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะน าขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งชุมชนมากอง
รวบรวมบนพื้นดิน แลว้ปล่อยใหย้อ่ยสลายเองตามธรรมชาติ หรืออาจมีการเผา  ซ่ึงการก าจดัโดยวิธี
น้ีก่อให้เกิดปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชน  นอกจากน้ียงัพบปัญหา
เร่ืองการจดัหาสถานท่ีทิ้งและท าลายท่ีหายาก  และมีราคาแพง  อีกทั้งพฤติกรรมของประชาชน
โดยทัว่ไป  ยงัทิ้งขยะมูลฝอยโดยขาดจิตส านึก และปล่อยให้เป็นภาระของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ท าใหมี้ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนมากมาย   

จากการขยายตวัของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูลเพิ่มมากข้ึนเป็นเงาตามตวั ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม จ าเป็น
จะตอ้งได้รับการจดัการท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตวัและรุนแรงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิด
อนัตรายต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ในดา้นสุขอนามยัของประชาชนและส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม
โดยกฎหมายไดก้ าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหน้าท่ีในการจดัการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล โดยอยู่ภายใต้พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16  และมาตรา 17  ไดก้  าหนดบทบาทและอ านาจ
หน้าท่ีในการจดัการระบบบริการสาธารณะการก าจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและน ้ าเสีย  การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 ในฐานะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน และมี
ภารกิจตอ้งจดัการส่ิงแวดลอ้มในทุกๆดา้น ดงันั้นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นหน่วยงานท่ีมี
ความส าคญัในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยอยูภ่ายใตบ้ทบญัญติัของพระราชบญัญติัสภาต าบล และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ในหมวดท่ี 2  ส่วนท่ี 3  มาตรา 66  มาตรา 67 และมาตรา 68  
ไดก้  าหนดบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลไวอ้ย่างกวา้งขวาง และเก่ียวขอ้งกบัชีวิต
ความเป็นอยูข่องประชาชนในแทบทุกดา้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีตอ้งดูแลและให้บริการแก่ประชาชนทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บา้น ต าบลใน
พื้นท่ีๆรับผดิชอบ ดงันั้นปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีๆรับผิดชอบทุกๆปัญหา
จึงถือเป็นหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล รวมทั้งปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอย  

ดว้ยเหตุน้ีเองผูว้ิจยัจึงมีความประสงคท่ี์จะศึกษาพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา  เน่ืองจากเป็นสถานท่ีปฏิบติังาน  ผูว้ิจยัเล็งเห็นความส าคญัของ
ปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  เน่ืองจากปัจจุบนัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองขาม ประสบกบัปัญหา ปริมาณขยะมูลฝอยจากหมู่บา้นมีปริมาณเพิ่มมาก
ข้ึน เน่ืองจากการขยายตวัอย่างรวดเร็ว  กล่าวคือ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  มีพื้นท่ี
ทั้งหมด  85  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  53,125 ไร่  มีบา้นเรือนอยูร่วมกนัเป็นชุมชน  ส่วนมาก
เป็นระบบเครือญาติแบบพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกันและกัน โดยมีหมู่บ้านในพื้นท่ีปกครอง จ านวน 15 
หมู่บา้น มีจ านวนครัวเรือน  2,300  ครัวเรือน  มีจ านวนประชากร  9,327  คน  (ส านกับริหารการ
ทะเบียนอ าเภอจกัราช, พฤษภาคม  2553) 
 อยา่งไรก็ตามองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม ยงัไม่มีการด าเนินการเก่ียวกบัการก าจดั
ขยะมูลฝอยแต่อยา่งใด  ประชาชนยงัใชก้ารจดัการขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาและฝังกลบเองในแต่
ละครัวเรือน  เหตุของปัญหาท่ีตามมาก็คือ  ปัญหากล่ินเหม็นของกองขยะ  ปัญหาแมลงวนัและสัตว์
น าโรคชนิดต่างๆ ปัญหาควนัจากการเผาขยะมูลฝอย  ปัญหาน ้ าเสีย  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลต่อ
สุขภาพของประชาชนโดยตรง และในระยะยาวปัญหาขยะมูลฝอย ยงัเป็นตน้เหตุของปัญหาความ
ดอ้ยประสิทธิภาพในการจดัการดา้นสาธารณสุขของชุมชนอีกดว้ย 
 ในการศึกษาน้ีจะมุ่งเน้นการศึกษาแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัการกับปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจริง ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม ประกอบกับยงัไม่เคยมีการศึกษาวิจัยหรือส ารวจข้อมูล
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เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขามและทางองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองขามมีแผนงาน/โครงการเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย  ทั้งน้ีเพื่อเป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการสนบัสนุนและส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอยภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
ขาม  อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสีมา  หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ
กนัในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาขยะมูลฝอยองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอ 
 จกัราช  จงัหวดันครราชสีมา 
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  

อ าเภอจกัราช   จงัหวดันครราชสีมา 
 
1.3 ขอบเขตในการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย ภายใต้
กฎระเบียบขอ้บงัคบั   มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  และมาตรฐานการจดัการ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี   การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขาม   อ าเภอจกัราช   จงัหวดันครราชสีมา   เท่านั้น 

 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ส่ิงแวดลอ้ม   หมายถึง   ส่ิงต่างๆท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์
ซ่ึงเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้  าข้ึน (ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535) 

 การจดัการส่ิงแวดล้อม   หมายถึง   การใช้ทรัพยากรในการน าออก น าเขา้ และเข้า
สัมผสัโดยไม่ท าให้ระบบส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลง อีกทั้งตอ้งควบคุมกิจกรรมท่ีสร้าง
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

 มลพิษ   หมายถึง  วตัถุอนัตราย และมวลสารอ่ืนๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิงท่ี
ตกคา้ง จากส่ิงเหล่าน้ี ท่ีถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม
ตามธรรมชาติ ซ่ึงก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือ
ภาวะท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนได ้และให้หมายความรวมถึงรังสี ความ
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ร้อน แสง เสียง กล่ิน ความสั่นสะเทือน หรือเหตุร าคาญอ่ืนๆ ท่ีเกิดหรือถูกปล่อยออก
จากแหล่งก าเนิดมลพิษดว้ย 

 ของเสีย   หมายถึง   ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู น ้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวตัถุอนัตราย
อ่ืนใดซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิง
ตกคา้งจากส่ิงเหล่าน้ีท่ีอยูใ่นสภาพของแขง็ ของเหลว หรือก๊าซ 

 ขยะมูลฝอย   หมายถึง   ส่ิงเหลือใชแ้ละส่ิงปฏิกูลท่ีอยูใ่นรูปของแข็ง ซ่ึงเกิดจาก
กิจกรรมขงมนุษยแ์ละสัตว ์ทั้งจากบริโภค การผลิต การขบัถ่าย การด ารงชีวติและอ่ืนๆ 

 ส่ิงปฏิกูล   หมายถึง   ส่ิงสกปรก  ของสกปรก  ของเน่าเป่ือย อุจจาระหรือปัสสาวะ 
และหมายรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกหรือกล่ินเหมน็ 

 การจดัการขยะมูลฝอย   หมายถึง   การกระท าในลกัษณะต่าง ๆ ตามขั้นตอนการจดัการ
ขยะมูลฝอย คือ การทิ้งขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และการก าจดัขยะมูล
ฝอยของประชาชน 

 การทิ้งขยะมูลฝอย   หมายถึง   การกระท าในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการปล่อยขยะ
มูลฝอยทิ้งไวจุ้ดใดจุดหน่ึงภายในครัวเรือน 

 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย   หมายถึง   การกระท าในลกัษณะต่าง ๆ เก่ียวกบัการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยไว ้ณ จุดใดจุดหน่ึงหรือภาชนะอยา่งใดอยา่งหน่ึงภายในครัวเรือน 

 
1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ท าใหท้ราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งเป็นระบบ 
1.5.2 ท าใหท้ราบถึงความตอ้งการของประชาชนและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการจดัการ

ขยะมูลฝอยและลดปริมาณขยะมูลฝอยของประชาชน  
1.5.3 เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้กบัคณะผูบ้ริหาร  เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการบริหาร

การจดัการขยะมูลฝอยใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที ่2 
ปริทศัน์วรรณกรรมงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย 

2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับขยะมูลฝอย  พระราชบญัญติัสาธารณสุข  พ.ศ. 2535,  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  ฉบบั พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความหมายของ
ค าวา่  ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหารเศษสินคา้ ถุงพลาสติก 
ภาชนะใส่อาหาร ฝุ่ นละออง เถา้ มูลสัตวห์รือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บ
กวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงครอบคลุมถึงเศษส่ิงของทุกชนิดท่ี
เหลือใชเ้ศษวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือท่ีทิ้งแลว้หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีตอ้งเก็บกวาดจากท่ีใด ๆ 
ยกเวน้ อุจจาระและปัสสาวะของมนุษย ์ซ่ึงเป็นส่ิงปฏิกูลท่ีตอ้งการเก็บและการก าจดั
ท่ีแตกต่างออกไป ขยะมูลฝอยอาจมีขนาดแตกต่างออกไป จากบา้นเรือน ท่ีพกัอาศยั 
สถานท่ีต่าง ๆ รวมถึงสถานท่ีสาธารณะ ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมกัอยูใ่น
รูปของแข็ง แต่อาจมีน ้ าหรือความช้ืนปนมาดว้ยจ านวนหน่ึงและรวมถึงขยะมูลฝอย
ติดเช้ือ เช่น ผา้พนัแผล เขม็ฉีดยา ช้ินส่วนอวยัวะ เป็นตน้   

พิชิต  สกุลพราหมณ์ (2531)   ให้ความหมาย  ขยะมูลฝอย  หมายถึง  บรรดาส่ิงของท่ีเส่ือม
คุณภาพหรือช ารุดหรือหมดสภาพการใชง้าน 

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (2543)  ให้ความหมาย  ขยะมูลฝอย  หมายถึง  ส่ิงของท่ีไม่ใช้
แลว้อาจจะอยูใ่นรูปของแข็ง ของเหลว หรือก่ึงของแข็ง เช่น เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษ
สินคา้ ถุงพลาสติก เศษของท่ีไม่ใชต่้างๆ หรือภาชะบรรจุอาหารกล่าวโดยสรุป ขยะมูลฝอย หมายถึง 
เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้  ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร ฝุ่ นละออง เถา้ มูลสัตว์
หรือซากสัตว ์ รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บ  กวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว ์ หรือท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงเศษส่ิงของทุกชนิดท่ีเหลือใช ้ เศษวสัดุ  ท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือท่ีทิ้งแลว้หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีตอ้ง
เก็บกวาดจากท่ีใด ๆ 

2.1.2 แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย   ขยะมูลฝอยในชุมชนมีหลายชนิด   การจ าแนก
ประเภทของขยะมูลฝอย  มีหลายลกัษณะพิจารณาจากองคป์ระกอบหรือแหล่งก าเนิด
ของขยะมูลฝอย โดยใชแ้หล่งก าเนิดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  ซ่ึงสามารถจ าแนก
ออกได ้ 3  ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)  คือ 
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 ขยะมูลฝอยจากชุมชน  (Community wastes)  ส่วนมากจะเป็นเศษอาหาร  เศษ
กระดาษเศษแกว้  เศษโลหะ  เศษไม ้ และเศษพลาสติก เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมี
ขยะมูลฝอยท่ีเป็นอนัตราย เช่น ซากถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีเก่าซากหลอดฟลูออ
เรสเซนต ์และกระป๋องสารเคมีต่าง ๆ ท่ีใชใ้นบา้น เป็นตน้ 

 ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial wastes) จะมีทั้งท่ีเป็นอนัตราย 
เช่น กากสารเคมี  และสารประกอบท่ีมีโลหะหนกัต่าง ๆ   นอกจากนั้นยงัมีขยะ
มูลฝอยท่ีไม่เป็นอนัตรายท่ีเกิดจากกิจการในส่วนของส านกังานและโรงอาหาร
ของโรงงาน เช่น เศษวสัดุเหลือทิ้ง เศษอาหาร เป็นตน้ 

 ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม (Agricultural wastes)  มีทั้งท่ีเป็นซากพืช ซาก
สัตว ์และเศษภาชนะท่ีใชบ้รรจุป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช  เป็นตน้ 

โดยสรุป  แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอยภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม เกิดจาก
ชุมชนและจากเกษตรกรรม   

2.1.3 ประเภทของขยะมูลฝอย  แบ่งไดเ้ป็น 12  ประเภทตามแหล่งก าเนิดและลกัษณะทาง
กายภาพ (พิชิต สกุลพราหมณ์, 2531)  ดงัน้ี 
 ขยะมูลฝอยสดหรือขยะมูลฝอยเปียก  หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีมีความช้ืนสูง

สามารถยอ่ยสลายดว้ยวธีิทางชีวภาพ เช่น เศษอาหาร เศษผลไม ้มูลสัตว ์เป็นตน้ 
ขยะมูลฝอยสดจะมีองคป์ระกอบของอินทรียวตัถุในปริมาณท่ีสูงมาก มกัจะยอ่ย
สลายไดง่้าย โดยปกติขยะมูลฝอยสดจะมีปริมาณความช้ืนปะปนมาดว้ยร้อยละ 
40-70 และมีน ้ าหนกัค่อนขา้งสูง ขยะมูลฝอยสดบางชนิดอาจมีคุณค่าทางอาหาร
เหลืออยูบ่า้ง เช่น เศษอาหาร เศษผกั ดงันั้น จึงสามารถน าขยะมูลฝอยสดดงักล่าว
ไปเล้ียงสัตวไ์ด ้ขยะมูลฝอยสดควรน าไปก าจดัภายในเวลาไม่เกิน 24 ชัว่โมง 

 ขยะมูลฝอยแห้ง  หมายถึง  ขยะมูลฝอยท่ีมีความช้ืนต ่า  แบ่งออกเป็น ขยะมูล
ฝอยท่ีติดไฟได ้ เช่น เศษกระดาษ ใบไมแ้ห้ง ก่ิงไม ้ เป็นตน้ และขยะมูลฝอยไม่
ติดไฟ เช่น  เศษแกว้ เศษโลหะ เป็นตน้ ขยะมูลฝอยแห้งน้ีมีการย่อยสลาย
ค่อนขา้งชา้ ท าให้ส้ินเปลืองเน้ือท่ีในการเก็บรวบรวม หากเก็บไม่ดีสามารถเป็น
ท่ีอยูอ่าศยัของแมลงและหนู การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแหง้เพื่อน าไปก าจดันั้น
อาจท าในช่วงเวลาท่ียาวนานกวา่ขยะมูลฝอยสด เช่น อาจเก็บเพียงสัปดาห์ละ 1  
คร้ังหรือนานกวา่นั้น 

 เถา้  หมายถึง  เศษส่ิงตกคา้งท่ีเกิดจากการสันดาปของเช้ือเพลิงต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เช้ือเพลิงท่ีมีสถานะเป็นของแข็ง เช่น ไม ้ ถ่านไม ้ ถ่านหิน เป็นตน้ นอกจากน้ี
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กากท่ีเหลือจากเตาเผาขยะมูลฝอย หรือการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงบางชนิดจะท า
ใหเ้กิดเถา้บิน ซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศและอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
ต่อชุมชนได ้ ขยะมูลฝอยเหล่าน้ีมีความเฉ่ือยสูง คือ ไม่เกิดการยอ่ยสลายไดอี้ก
ต่อไป ซ่ึงหากถูกทิ้งลงแหล่งน ้ าจะท าให้ทอ้งน ้ าต้ืนเขินและเพิ่มค่าความเป็นด่าง
ของน ้ามากข้ึนดว้ย 

 ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากโรงงาน
อุตสาหกรรมจะมีปริมาณและลักษณะแตกต่างกันออกไป ตามขนาดและ
กิจกรรมของโรงงานนั้น  เช่น โรงงานน ้าอดัลม มกัพบวา่มีเศษแกว้ เศษไม ้ฝาจุก 
โรงงานอาหารส าเร็จรูปบรรจุกระป๋องมกัพบว่ามีเศษเน้ือสัตว ์ และเศษเหล็ก 
เป็นตน้ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดมีการปนเป้ือนดว้ย
สารเคมีและเช้ือจุลินทรีย ์ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

 ซากสัตว ์ หมายถึง  ซากสัตวท่ี์ตายดว้ยสาเหตุต่าง ๆ ซ่ึงอาจถูกปล่อยไวต้ามถนน
ในท่ีสาธารณะหรือในท่ีพกัอาศยั ขยะมูลฝอยเหล่าน้ีสามารถย่อยสลายไดง่้าย
และรวดเร็วเม่ือเน่าเป่ือย หรือย่อยสลายแล้วจะส่งกล่ินเหม็นเป็นท่ีน่ารังเกียจ 
นอกจากน้ียงัอาจท าให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือโรคไดอี้กดว้ย จึงจ าเป็นตอ้ง
เก็บรวบรวมและน าไปก าจดัทนัที 

 ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม  หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมทาง
การเกษตร ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ มูลสัตว ์เศษหญา้ ใบไม ้ก่ิงไม ้
เศษอาหารสัตวซ์ากภาชนะบรรจุสารปราบศตัรูพืช ปุ๋ย 

 ขยะมูลฝอยของใชช้ ารุด  ไดแ้ก่  ช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์  ยางรถยนต์เก่าท่ี
เส่ือมสภาพแลว้  เฟอร์นิเจอร์ช ารุด  เป็นตน้ ซ่ึงบางชนิดตอ้งใชเ้วลานานมากจึง
จะเกิดการผุพงัส้ินสภาพไป ขยะมูลฝอยเหล่าน้ีส่วนมากมีขนาดใหญ่ ท าให้
ส้ินเปลืองพื้นท่ี ท าใหเ้กิดแหล่งเพาะพนัธ์ุของแมลงพาหะน าโรค 

 ซากรถยนต์  หมายถึง  ซากยานพาหนะต่าง ๆ  เช่น รถยนต์  รถบรรทุก  
รถจกัรยานยนต์ เคร่ืองจกัรกล และช้ินส่วนของยานพาหนะท่ีเสียหรือ
เส่ือมสภาพ เป็นตน้ 

 เศษส่ิงก่อสร้าง ไดแ้ก่  เศษไม ้ เศษโลหะ  เศษอิฐ และช้ินส่วนของคอนกรีตซ่ึง
เกิดจากการก่อสร้างหรือการร้ือถอนอาคาร ส่วนใหญ่จะเป็นพวกวตัถุท่ีย่อย
สลายไม่ได ้ หากปล่อยทิ้งไวจ้ะท าให้เกิดการกีดขวาง ขาดความเป็นระเบียบ 
นิยมน าไปก าจดัดว้ยวธีิถมท่ีลุ่มหรือใชป้รับปรุงพื้นท่ี 
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 ขยะมูลฝอยจากการกวาดถนน หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการกวาดถนนหรือ
สถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ เช่น เศษกระดาษ เศษหญา้ เศษหิน ก่ิงไม ้ฝุ่ นละออง 
เป็นตน้ 

 การตกตะกอนของน ้าโสโครก แมว้า่น ้าโสโครกจะเป็นส่ิงปฏิกูลในรูปของเหลว
ก็ตาม จากกรรมวิธีของการก าจดัน ้ าโสโครกจะมีกากตะกอนเกิดข้ึน ซ่ึงกาก
ตะกอนจะเปล่ียนแปลงสภาพจากของเหลวเป็นของแข็ง ซ่ึงเป็นขยะมูลฝอยชนิด
หน่ึงท่ีตอ้งมีการก าจดัให้ถูกตอ้ง เพื่อไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ประชาชนได้ เพราะกากตะกอนของน ้ าโสโครกนอกจากมีสารอินทรียท่ี์ย่อย
สลายไดป้ะปนมาจ านวนหน่ึงแลว้ ยงัอาจพบเช้ือโรคหรือสารเคมีท่ีเป็นพิษอีก
ดว้ย ดงันั้น วิธีการรวบรวมและก าจดักากตะกอนน ้ าโสโครกจะตอ้งจดัท าเป็น
พิเศษ 

 กากของเสียอนัตราย  หมายถึง  ขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งมีการจดัการเป็นพิเศษ 
เพราะอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนและส่ิงแวดลอ้มได ้
ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอยท่ีระเบิดได้ ขยะมูลฝอยติดเช้ือ ขยะมูลฝอยกมัมนัตรังสี เป็น
ตน้  

2.1.4 ปริมาณของขยะมูลฝอย   เปล่ียนแปลงตามองค์ประกอบส าคญั  (พิชิต  สกุล
พราหมณ์, 2531)  ดงัน้ี 
 ลกัษณะท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของทอ้งถ่ิน หมายถึง สถานท่ีต่างกนัท าให้ขยะมูล

ฝอยท่ีเกิดข้ึนต่างกนั เช่น สถานท่ีตั้งอยูริ่มทะเล มกัพบเศษปลา เศษเปลือกหอย
ไดม้ากกวา่ขยะมูลฝอยชนิดอ่ืนๆ หรือสถานท่ีภูมิประเทศเป็นป่า และท่ีราบสูง
จะพบขยะมูลฝอยเป็นเปลือกผลไม ้

 ความหนาแน่นของประชากร   บริเวณท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัหนาแน่น  จะมีปริมาณขยะ
มูลฝอยมากกวา่บริเวณท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยันอ้ย 

 ฤดูกาลมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณขยะมูลฝอยมาก  เช่น ฤดูกาลท่ีมีผลไม้
ปริมาณขยะมูลฝอยจ าพวกเปลือกและผลไมม้าก และยิง่หากราคาผลไมใ้นปี 

 นั้น ๆ มีราคาถูก จะท าใหมี้ผลไมแ้ละเศษผลไมเ้หลือทิ้งในปีนั้น ๆ มากข้ึน 
 อุปนิสัยของประชาชนในชุมชนท่ีมีอุปนิสัยรักความสะอาด   เป็นระเบียบ

เรียบร้อย จะมีปริมาณขยะมูลฝอยในการเก็บขนมากกว่าประชาชนท่ีมีอุปนิสัย
ไม่รักความเป็นระเบียบซ่ึงจะทิ้งขยะมูลฝอยให้เป็นท่ีเป็นทาง ปริมาณขยะมูล
ฝอยในการเก็บขนจึงนอ้ย แต่จะพบตามถนนแม่น ้าล าคลอง ท่ีสาธารณะ 
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 สภาวะเศรษฐกิจ  ชุมชนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ย่อมมีก าลงัซ้ือสินคา้สูงกว่า
ชุมชนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต ่า ซ่ึงท าใหมี้ปริมาณขยะมูลฝอยมากกวา่ 

 การบริการเก็บรวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอย  องคป์ระกอบน้ีมีผลอยา่งมากต่อ
การเปล่ียนแปลงปริมาณขยะมูลฝอย หากการเก็บขนดีประชาชนก็จะน าขยะมูล
ฝอยออกมาสะดวกท าใหป้ริมาณขยะมูลฝอยก็นอ้ยลง 

2.1.5 ลกัษณะของขยะมูลฝอย   ลกัษณะท่ีส าคญัของขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น  2  ประเภท
ใหญ่ ๆ (พิชิต  สกุลพราหมณ์,  2531)  ไดแ้ก่ 

 ลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีส าคญัของขยะมูลฝอย  ไดแ้ก่  องคป์ระกอบทางกายภาพ 
ความช้ืน และความหนาแน่นของขยะมูลฝอย จ าแนกตามชนิดของส่ิงของต่างๆ 
ท่ีประกอบข้ึนมาเป็นขยะมูลฝอยทั้งหมด เช่น กระดาษ ผา้ เศษอาหาร เศษหญา้ 
ไม ้พลาสติก ยาง โลหะ แกว้ อิฐ หิน กรวด กระเบ้ือง   ความช้ืนของขยะมูลฝอย 
หมายถึง น ้ าหนกัของขยะมูลฝอยท่ีหายไปเม่ือน าตวัอย่างขยะมูลฝอยไปท าให้
แหง้ท่ีอุณหภูมิ 100-105 องศาเซลเซียส มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นตข์องน ้ าหนกัน ้ าท่ี
ประกอบอยูใ่นขยะมูลฝอย หรือน ้ าหนกัของขยะมูลฝอยท่ีหายไปโดยเทียบกบั
น ้ าหนกัของตวัอย่างของขยะมูลฝอยท่ีชัง่ไดใ้นคร้ังแรกก่อนท่ีจะน าขยะมูลฝอย
ไปท าใหแ้หง้  ความหนาแน่นของขยะมูลฝอย ไดแ้ก่มวลต่อหน่ึงหน่วยปริมาตร
ของขยะมูลฝอยในภาวะปกติโดยไม่มีการอดั หรือบีบขยะมูลฝอยให้ผิดไปจาก
ธรรมดา 

 ลกัษณะทางเคมี  ท่ีส าคญัของขยะมูลฝอย  ไดแ้ก่  องคป์ระกอบทางเคมี ไดแ้ก่ 
คาร์บอน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ซลัเฟอร์ และคลอรีน  ปริมาณน ้ า 
ปริมาณสารท่ีเผาไหมไ้ดแ้ละปริมาณเถา้ โดยทัว่ไปแลว้ปริมาณน ้ าท่ีมีอยูใ่นขยะ
มูลฝอยนั้นแบ่งออกเป็น 2  ส่วน คือ น ้ าท่ีอยูใ่นขยะมูลฝอยเองเป็นน ้ าท่ีมีอยูใ่น
พืชผกั เศษอาหาร น ้ าในลกัษณะน้ีมีปริมาณประมาณ 1/2 ถึง 2/3 ของปริมาณน ้ า
ทั้งหมดของขยะมูลฝอย  น ้ าท่ีติดอยู่ภายนอก ไดแ้ก่ น ้ าฝนน ้ าท่ีออกจากเศษ
อาหาร ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีปริมาณ 1/2 ถึง 1/3 ของปริมาณน ้ าทั้งหมดและขยะมูล
ฝอย ปริมาณสารท่ีเผาไหมไ้ด้ หมายถึง ส่วนของขยะมูลฝอยท่ีสามารถติดไฟ
และถูกเผาไหมไ้ด้ ส่วนปริมาณเถา้ หมายถึง ส่วนของขยะมูลฝอยท่ีเหลือจาก
การเผาไหม ้
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2.1.6 ผลเสียของขยะมูลฝอย   ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหามลพิษท่ี
ส่ิงแวดลอ้มและมีผลกระทบต่อสุขภาพ  อนามยัของมนุษย ์  (พิชิต สกุลพราหมณ์, 
2531)  ดงัน้ี 

 ท าให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ มลพิษทางน ้ า มลพิษทางดิน และมลพิษ
ทางอากาศ 

 เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของเช้ือโรคและแมลงพาหนะน าโรค โดยปกติเช้ือจุลินทรีย์
ท่ีไม่ท าให้เกิดโรคจะใชอิ้นทรียวตัถุเป็นสารอาหาร ท าให้ขยะมูลฝอยเกิดการ
ยอ่ยสลายได ้ แต่ในขยะมูลฝอยอาจจะมีเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคบางชนิดปะปนมา
ดว้ย ซ่ึงเช้ือโรคต่าง ๆ เหล่าน้ีบางชนิดมีความทนทานและสามารถเจริญได้
ต่อไปอีกระยะหน่ึงโดยอาศยัขยะมูลฝอยเหล่านั้นเป็นแหล่งกระจายของเช้ือโรค
นั้น ๆ ท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

 การเส่ียงต่อสุขภาพ  ชุมชนท่ีขาดการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีดีและถูกตอ้งตามหลกั
สุขาภิบาล จะท าให้ประชาชนในชุมชนนั้นเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ ไดง่้าย 
เน่ืองจากขยะมูลฝอยก่อใหเ้กิดแหล่งเพาะพนัธ์ุ และการแพร่กระจายของเช้ือโรค 
และแมลงพาหนะน าโรคต่าง ๆ ยอ่มเป็นไปโดยง่าย 

 การสูญเสียทางเศรษฐกิจ นอกจากชุมชนจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ส าหรับจากการจดั
ขยะมูลฝอยเป็นประจ าแลว้ การก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกตอ้งจะส่งผลกระทบท า
ใหสู้ญเสียทางเศรษฐกิจดา้นอ่ืนๆ ตามมาอีกดว้ย ท าใหแ้หล่งน ้าเน่าเสีย สัตวน์ ้ าท่ี
เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติไม่อาจจะอยูอ่าศยัต่อไปได ้ ท าให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ 

 ท าให้ชุมชนขาดความสวยงาม การเก็บรวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอยท่ีดีและ
ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล จะช่วยให้ชุมชนนั้นเกิดความสวยงาม มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยแสดงถึงความเจริญทางวฒันธรรมอนัดีของชุมชนนั้น ๆ 

 เป็นสาเหตุร าคาญ  ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ประชาชนท่ีพบมาก 
ไดแ้ก่ กล่ินเหมน็ ซ่ึงเกิดจากการเน่าเป่ือยหรือการสลายตวัของขยะมูลฝอยท่ีเป็น
ขยะมูลฝอยเปียก 

 อาจท าให้เกิดเพลิงไหมไ้ด ้ เน่ืองมาจากการเผาขยะมูลฝอย หรือก๊าซท่ีเกิดจาก
การหมกัของขยะมูลฝอย 
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2.2 การจัดการขยะมูลฝอย   
    การจัดการขยะมูลฝอย   หมายถึง   การบริหารระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย   คือ  สามารถเก็บรวบขยะมูลฝอยไปก าจดัอย่างถูกหลกัวิชาการได้
ประมาณร้อยละ 90  ของขยะท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งหมด และไม่ท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ  หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มเกินกวา่มาตรฐานท่ีก าหนด การบริหารงานดงักล่าวมีองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัอยู่   5  ประการ คือ  การวางแผน  การจัดองค์การ  การจัดบุคลากร งบประมาณ  และ
เทคโนโลย ี 

 การวางแผน (Planning)  คือ  การจดัท าแผนด าเนินงานขององค์กาบริหารส่วนต าบล
หนองขาม จะตอ้งเป็นไปตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 10  พ.ศ.2550-2554ไดก้ าหนดแผนการพฒันาออกเป็น 5 สาขาคือ สาขาพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน พฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร และแผนสาขาพฒันา
ส่ิงแวดล้อม  และการจดัการทรัพยากรทางธรรมชาติซ่ึงได้ก าหนดแผนงานหลัก
ออกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่  แผนงานสร้างจิตส านึกความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แผนงานเฝ้าระวงัและป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติ
แล ะ ส่ิ ง แ ว ดล้ อม  แผนง านก า ร ศึ กษ า วิ จั ย เ ชิ ง ป ฏิบั ติ ก า ร ในก า รจัด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   แผนงานบ าบดัและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

 การจัดองค์การ  (Organizing)  เป็นการจัดโครงสร้างขององค์การ เพื่อให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขาม มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามมติของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยประธานกรรมการบริหารจะเป็นผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และ
มีพนกังานส่วนต าบลเป็นผูป้ฏิบติังานประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 การจดับุคลากร (Staffing) เป็นการจดัการเก่ียวกบับุคคลท่ีปฏิบติังานประจ า องค์การ
บริหารส่วนต าบล นบัตั้งแต่การวางแผนอตัราก าลงั การสรรหาบุคคลเขา้ปฏิบติังาน 
การก าหนดระเบียบปฏิบติั การดูแลและบ ารุงรักษา จนกระทัง่พน้จากการปฏิบติังาน 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 งบประมาณ (Budgeting) การด าเนินงานด้านการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม เป็นวิธีการท่ีถูกก าหนดข้ึนในลกัษณะคลา้ยการเงินของกระทรวงการคลงั  
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หรือท้องถ่ินรูปแบบต่างๆซ่ึงก าหนดข้ึนเพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันการใช้
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบเพื่อการให้คุณให้โทษแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเพื่อให้มีการใช้
จ่ายเงินอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ ผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการ
จัดท า งบประมาณคือ  ปลัดองค์ก ารบ ริหาร ส่วนต าบล  ห รือ  ผู ้ ท่ี ประธาน
กรรมการบริหารมอบหมาย จะเป็นผูท่ี้ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน สภาพปัญหา
ท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล แลว้สรุปเสนอประธานกรรมการบริหาร
เพื่อให้น าเข้าท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหาร เพื่อปรับปรุงแก้ไขและก าหนด
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามกรอบท่ีไดว้างแผนไว ้ 

 เทคโนโลยี (Technology)  คือ  อุปกรณ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรเคร่ืองยนต์  ท่ีใช้ในการ
ก าจดัขยะมูลฝอย และในรูปแบบของโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรกลก าจดัขยะมูลฝอย 
ไดแ้ก่ รถเก็บขนขยะมูลฝอย รถอดัขยะมูลฝอย รถดูดฝุ่ นตีนตะขาบ รถขุดหนา้ตกัหลงั  
เตาเผาขยะ ประเภทต่างๆ โรงงานแยกขยะมูลฝอย เรือเก็บขนขยะมูลฝอย โรงงาน
ก าจดัขยะมูลฝอยท่ีสามารถน าพลงังานความร้อนจากการเผาขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้า 
โรงงานคดัแยกประเภทขยะมูลฝอย โรงงานท าปุ๋ยจากขยะมูลฝอย ฯลฯ เทคโนโลยี
เหล่าน้ีมีราคาตน้ทุนหรือการลงทุนสูงมาก ดงันั้นการน าเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาใชจ้ะตอ้ง
พิจารณาถึงความเหมาะสม ปริมาณขยะมูลฝอย ปัญหาเร่งด่วนผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง และขีดความสามารถด้าน
งบประมาณท่ีมีอยู่ รวมถึงจ าเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ ทกัษะ มาควบคุมการ
ท างานของเคร่ืองจกัร และการดูแลบ ารุงรักษาอยา่งถูกตอ้ง 

โดยสรุป   การจดัการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ  มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจส่วน
ต่างๆ ของระบบการจดัการขยะมูลฝอย  ซ่ึงการจดัการขยะมูลฝอยแบ่งออกไดเ้ป็น  4  ส่วน ไดแ้ก่ 
การทิ้งขยะมูลฝอย  การรวบรวมขยะมูลฝอย   การน าส่วนของขยะมูลฝอยท่ียงัใชไ้ดอ้ยูม่าใชใ้หม่  
และการก าจดัขั้นสุดทา้ย (พิชิต  สกุลพราหมณ์,  2531)  ดงัน้ี 

 การทิ้งขยะมูลฝอย  ได้แก่  กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูทิ้้งเห็นว่า วสัดุช้ินนั้นไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์อีกต่อไปแลว้ จึงทิ้งหรือเก็บรวบรวมไวเ้พื่อก าจดัต่อไป 
ดงันั้น การทิ้งขยะมูลฝอยเป็นกิจกรรมท่ีข้ึนอยู่กบับุคคลผูใ้ช้วสัดุนั้นๆ ว่าจะยงัใช้
ประโยชน์จากวสัดุนั้นไดห้รือไม่ในปัจจุบนัยงัไม่มีการควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอยแต่
อยา่งใดคาดวา่ในอนาคตเม่ือทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตหายากข้ึน
ละมีราคาสูง อาจจะตอ้งพิจารณาควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอยกนัมากข้ึน ถา้หากอาคาร
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บา้นเรือน ส านกังาน ศูนยก์ารคา้ ฯลฯ ทิ้งขยะโดยแยกประเภทก่อนทิ้ง จะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการเก็บขนและการจดัการเป็นอยา่งยิง่ 

 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  หมายถึง  กิจกรรมตั้งแต่การขนถ่ายขยะมูลฝอย  จากถงั
ขยะ ซ่ึงอาจเป็นถงัขยะจากแต่ละบา้นเรือนหรือถงัขยะรวม รวมถึงการขนขยะมูลฝอย
ไปถ่ายไวท่ี้จุดหมายปลายทาง ซ่ึงอาจเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยหรือโรงงานแปลง
รูปขยะมูลฝอย ก าจดัขยะมูลฝอยในขั้นสุดทา้ย  ดงันั้น งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยน้ี 
เป็นงานท่ีกระท าโดยประชาชนก่อนท่ีจะส่งใหบ้ริการของรัฐมาเก็บขนและน าไปก าจดั
ในขั้นต่อไป จึงเป็นหนา้ท่ีของแต่ละบา้นเรือนจะตอ้งให้ความร่วมมือกนัน าขยะใส่ลง
ในถงัขยะ อาจจะเป็นถงัขยะของเจา้ของบา้นเอง หรือถงัขยะท่ีฝ่ายองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลจดัเตรียมไวใ้ห้ ความร่วมมือของประชาชนเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง และมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของระบบการก าจดัขยะมูลฝอยดว้ย ในการเก็บรวบรวมขยะอาจจะแบ่ง
ตามลกัษณะของการรวบรวมไดเ้ป็น  2  ลกัษณะ  คือ   
ก. การเก็บรวบรวมขยะ  ณ  จุดก าเนิด (Collection at  origin)   หมายถึง  การเก็บ

รวบรวมขยะของครัวเรือนท่ีพกัอาศยัหรือสถานท่ีท าการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นจุดก าเนิด
ของขยะท่ีเกิดข้ึนในคร้ังแรก โดยปกติก็จะตอ้งมีการรวบรวมขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด
มารวมใส่ลงในถงัขยะหรือภาชนะท่ีใช้รวบรวมขยะโดยเฉพาะ เพื่อให้ขยะชนิด
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะน าไปก าจดัไดโ้ดยสะดวกพวกขยะสด 
เช่น เศษอาหาร ควรจะรินน ้ าออกให้แห้งก่อนแลว้จึงเทรวมลงในถงัขยะ ก็จะช่วย
ป้องกนักล่ินเหม็นและยืดอายุการใชง้านของถงัขยะไดดี้ข้ึนอีกดว้ย ถา้เป็นชุมชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  การเก็บรวบรวมขยะ ณ จุดก าเนิด ก็ยงั
หมายความรวมถึงการน าเอาถงัขยะท่ีรวบรวมไวแ้ลว้นั้นน าไปวางไว ้ ณ จุดท่ีนดั
หมายตามเวลาท่ีก าหนด เช่น บนทางเดินเทา้ใกล้ๆ  ขอบถนน มุมถนน ปากตรอก
หรือซอย  ซ่ึงถา้เป็นอาคารท่ีพกัอาศยัจะใชเ้วลาระหวา่ง  06.00 – 08.00 น. เป็น
เวลานดัหมายท่ีจะท าการเก็บรวบรวมเน่ืองจากขยะท่ีเกิดข้ึน  ณ จุดก าเนิดจะมีขยะ
เพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได ้ ดงันั้นการเก็บรวบรวมขยะท่ีเกิดข้ึน ณ จุด
ก าเนิดก็อาจจะใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขยะทุกชนิดท่ีเกิดข้ึนไวด้ว้ยกนัในถงัขยะใบ
เดียว หรือแยกเก็บขยะเฉพาะแต่ละชนิดลงไวใ้นถงัขยะกบัวิธีการท่ีจะก าจดั ซ่ึง
โดยทัว่ไปจะนิยมจดัท าโดยแบ่งออกไดเ้ป็นระบบต่าง ๆ  ดงัน้ี   

ระบบถงัใบเดียว (One-can system)  หมายถึง การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทุกชนิด
ไวใ้นถงัเดียวกนั ดงันั้นขยะท่ีไดก้็จะเป็นขยะรวมหรือผสมกนัทุกชนิดซ่ึงก็จะมีทั้งขยะเปียก ขยะ
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แห้ง เถา้ และขยะชนิดอ่ืน ๆ ท่ีเป็นขยะผสม (Mixed refuse) ระบบน้ีสะดวกแก่ประชาชนเพราะไม่
ตอ้งแยกขยะมูลฝอยให้เป็นท่ียุ่งยาก การเก็บขนก็ง่ายแต่ก็เป็นปัญหาอย่างมากในการเลือกวิธีการ
ก าจดัเป็น วธีิท่ีก าลงัใชอ้ยูใ่นประเทศของเรา 

ระบบถงัสองใบ (Two-can system) หมายถึง การแยกเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็น 2 
ประเภท คือ แยกขยะมูลฝอยเปียกใส่ถงัหน่ึง และขยะมูลฝอยแห้งอีกถงัหน่ึง ทั้งน้ีก็เพื่อ
วตัถุประสงคท่ี์จะใหส้ามารถจดัเก็บรวบรวมและก าจดัไดอ้ยา่งเหมาะสมและประหยดั กล่าวคือ ขยะ
สดจ าเป็นจะตอ้งเก็บขนทุก ๆ วนั เน่ืองจากไม่อาจจะปล่อยทิ้งคา้งไวไ้ดน้านเหมือนขยะแห้ง เพราะ
ขยะสดเกิดการบูดเน่าและส่งกล่ินเหม็นร าคาญไดโ้ดยง่าย ส่วนขยะแห้งท่ีเก็บแยกไวต่้างหากนั้น ก็
อาจจะเก็บขนเพียงสัปดาห์ละคร้ัง จึงช่วยท าใหล้ดปริมาณขยะและอตัราความถ่ีของการจดัเก็บลงได้
เป็นอยา่งดี 

ระบบถงัสามใบ   (Three -can  system) เป็นระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยโดยการแยก
ออกเป็น  3  ประเภท  ถงัประเภทแรกใส่ขยะมูลฝอยเปียก  ถงัประเภทท่ีสองใส่ขยะมูลฝอยแห้ง 
และถงัประเภทท่ีสามใส่ขยะมูลฝอยจ าพวกข้ีเถา้ หรือแยกเป็นขยะสด ขยะท่ีเผา ไหมไ้ด ้และขยะท่ี
เผาไหมไ้ม่ได ้เป็นตน้  

ข. การเก็บรวบรวมขยะในชุมชน (Community collection) หมายถึง บริการการเก็บ
รวบรวมขยะจากท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเพื่อน าไปก าจดัโดยทัว่ไปจดัท าเป็น 3 
รูปแบบดว้ยกนั คือ 

เทศบาลหรือองคก์รของรัฐจดัท า (Municipal collection system)  โดยปกติแลว้พื้นท่ีในเขต
เมืองและองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น การเก็บรวบรวมและการก าจดัขยะมกัจะถือเป็นภารกิจหลกั
ท่ีจะตอ้งจดับริการให้แก่ประชาชน ซ่ึงอาจจะเป็นค่าบริการโดยเฉพาะหรือใช้เงินรายไดจ้ากภาษี
บ ารุงทอ้งท่ีภาษีองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได ้ วิธีการดงักล่าวน้ีทางองค์การของรัฐจะตอ้งเป็น
ผูจ้ดัการเก่ียวกบัยานพาหนะพนกังาน สถานท่ี และวิธีการในการเก็บรวบรวมและก าจดัขยะเอง
ทั้งส้ิน ซ่ึงก็จะมีขอ้ดีในดา้นความสะดวกเก่ียววบัการควบคุมดูแลการไดม้า ซ่ึงตวัเลขสถิติต่าง ๆ 
รวมถึงความสะดวกและความปลอดภยัท่ีจะเกิดข้ึน ขอ้เสียเปรียบก็คือมีความส้ินเปลืองในดา้น
งบประมาณค่อนขา้งสูงกวา่แบบอ่ืน ๆ 

การท าสัญญาจา้ง (Contract system) ในกรณีท่ีองค์กรของรัฐไม่จดัท าเองก็มกัจะนิยมใช้
วิธีการท าสัญญาจา้งกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล เช่น บริษทัเอกชนให้เขา้มาเป็นผูด้  าเนินการแทน 
โดยเฉพาะอาจจะเป็นเพียงการจดัเก็บรวบรวมแต่เพียงอยา่งเดียวหรือรวมทั้งการก าจดัขยะดว้ยก็ได ้
ซ่ึงจะมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นการลดอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีประจ าลง ไดแ้ก่  ขา้ราชการ พนกังานและ
ลูกจา้ง ไม่ตอ้งใชง้บประมาณจดัซ้ือเคร่ืองมือ ยานพาหนะ น ้ามนัเช้ือเพลิงน ้ ามนัหล่อล่ืน ค่าเบ้ียเล้ียง
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และค่าล่วงเวลา ส่วนขอ้เสียเปรียบท่ีมกัจะเกิดข้ึน ก็คือ ความยุง่ยากในการควบคุมดูแลตวัเลขสถิติ
ต่าง ๆ จะไม่สมบูรณ์ และมีความยากล าบากในการพิจารณาบริษทัท่ีดีมาเป็นคู่สัญญา 

ประชาชนจดัท าดว้ยตนเอง  (Individual collection and Disposal) โดยเฉพาะชุมชนชนบท
และชุมชนเขตชานเมือง ซ่ึงไม่มีทั้งบริการจากองคก์รของรัฐและการท าสัญญาจา้ง ประชาชนในเขต
ดงักล่าวจึงตอ้งท าการเก็บรวบรวมและน าไปก าจดัดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมดว้ยตนเอง ซ่ึงโดยปกติแลว้ก็
จะมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นอนามยัชุมชน  เช่น  พนกังานอนามยัต าบล เป็นผูม้า
ใหค้  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัวิธีการเก็บรวบรวมและการก าจดัขยะท่ีถูกตอ้งเหมาะสมให้ประชาชน
ไดใ้ชป้ฏิบติั ขอ้ไดเ้ปรียบส าหรับวิธีการน้ีคือ รัฐสามารถประหยดังบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นดา้น
ต่าง ๆ เช่น การเก็บรวบรวมและการก าจดัขยะได้ทั้งหมดควรใช้แต่เฉพาะเจา้หน้าท่ีผูซ่ึ้งตอ้ง
ปฏิบติังานของรัฐดา้นอ่ืน ๆ อยูด่ว้ยแลว้มาเป็นผูแ้นะน าแก่ประชาชนขอ้เสียเปรียบท่ีเกิดข้ึนก็คือ 
ความบกพร่องในดา้นการเก็บรวบรวมและวิธีการก าจดัขยะ จึงมกัจะ  พบวา่ในชนบทยงัคงมีขยะ
ตกคา้ง โดยเฉพาะทางดา้นเกษตรกรรมท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาท่ีพบเสมอก็คือ แหล่ง
เพาะพนัธ์ุแมลงวนั เหตุร าคาญเน่ืองจากกล่ิน มลพิษดินและน ้า เป็นตน้ 

 การแปลงรูปและการน ากลบัมาใช้ใหม่   ระบบย่อยในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
เช่นเดียวกบัในการแปลงรูป และคืนรูปเพื่อท่ีจะเคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพและแยกวสัดุท่ียงัใชป้ระโยชน์ไดก้ลบัมาใชใ้หม่หรือแปลง
รูปขยะใหไ้ดส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์ เช่น ปุ๋ยอินทรียห์รือพลงังานความร้อนการแยกวสัดุท่ี
ยงัประโยชน์ออกจากกองขยะมูลฝอย มกักระท าท่ีสถานีขนถ่ายหรือโรงแปลงรูปขยะ 
วธีิการท่ีนิยมใช้ เช่น การยอ่ยขนาดของขยะมูลฝอยให้เล็กก่อนแลว้แยกส่วนหนกัและ
ส่วนเบาออกจากกนัดว้ยการพ่นอากาศ จากนั้นน าส่วนหนกัของขยะมูลฝอยท่ีไดม้า
แยกเหล็ก อลูมิเนียม และแก้วออกจากส่วนอ่ืน ๆ เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบของ
ขบวนการผลิตใหม่ต่อไป 

 การก าจดัขั้นสุดทา้ย การก าจดัขยะมูลฝอยมีหลายวิธี การท่ีชุมชนใดจะเลือกใชว้ิธีใด
ยอ่มข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของแต่ละชุมชนแต่โดยทัว่ไปการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูก
หลกัสุขาภิบาลมีอยู ่ 3  วธีิ  ดงัน้ี   

การเผา (Incineration)  เป็นระบบท่ีใชข้จดัความเป็นพิษของขยะมูลฝอยหรือท าให้ขยะมูล
ฝอยหมดอนัตรายและลดปริมาณขยะมูลฝอยดว้ย โดยใชเ้ตาเผาท่ีอุณหภูมิไม่ต ่ากว่า 800 องศา
เซลเซียส เพื่อให้เกิดการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์และยงัตอ้งมีระบบก าจดัมลพิษของไอเสียก่อนระบาย
ออกทางปล่อง การก าจดัขยะมูลฝอยโดยวิธีน้ีจะเสียค่าใช้จ่ายสูง นอกจากจะใชก้ าจดัขยะมูลฝอย
ทัว่ไปแลว้ วิธีน้ียงัเหมาะส าหรับการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคจากโรงพยาบาล และของเสียท่ีมี
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พิษจากโรงงานพวกยาฆ่าแมลงท่ีเป็นสารอินทรียส์ังเคราะห์ แต่ทั้งน้ีจะตอ้งใชร้ะดบัของอุณหภูมิให้
สูงเพียงพอท่ีจะเผาไหม ้หรือท าลายพิษของของเสียแต่ละชนิด    

การกลบฝังดินอยา่งถูกสุขาภิบาล (Sanity landfill)  เป็นการก าจดัขยะมูลฝอยโดยการบดอดั
ขยะมูลฝอยดว้ยเคร่ืองจกัรกล เพื่อให้ขยะขยะมูลฝอยยุบตวัหรือมีความหนาแน่นมากข้ึน เสร็จแลว้
ท าการบดอดัทบัผวิขยะมูลฝอยท่ีบดอดัแลว้นั้นดว้ยวสัดุกลบหรือดินท่ีมีความเหมาะสม ไดแ้ก่ พวก
ท่ีมีทั้งดิน และทรายผสมกนั ความหนาของดินท่ีท าการบดทบัขยะมูลฝอยชั้นสุดทา้ย จะตอ้งมีความ
หนาอย่างนอ้ย 60 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถปลูกตน้ไมบ้นดินชั้นสุดทา้ยไดข้ยะมูลฝอยท่ีถูกฝัง
กลบจะเกิดการยอ่ยสลายให้ก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ เม่ือเวลาผา่นไปโดยจะเกิดข้ึนมาก
ในช่วงเวลา 3 – 5 ปีแรก เน่ืองจากก๊าซมีเทนสามารถติดไฟได ้ ดงันั้นจึงตอ้งท าท่อระบายก๊าซให้
ระบายออกสู่บรรยากาศ นอกจากนั้นยงัมีน ้ าเสียท่ีเกิดจากการยอ่ยสลายของขยะมูลฝอยกบัน ้ าฝนท่ี
ซึมผา่นชั้นขยะมูลฝอยท าใหเ้กิดน ้าเสียจากการชะลา้งขยะมูลฝอยข้ึนไดจึ้งจ าเป็นตอ้งมีมาตรการใน
การบ าบดัน ้ าเสียท่ีเกิดจากการก าจดัขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบน้ีดว้ยในกรณีท่ีท าการฝังกลบของ
เสียท่ีเป็นอนัตราย จ าเป็นตอ้งมีการคาดกน้บ่อดว้ยแผน่พลาสติกเพื่อกนัการซึมของน ้ าท่ีมีสารพิษลง
สู่ชั้นใตดิ้น และตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพของน ้าใตดิ้นในบริเวณใกลเ้คียงอยา่งสม ่าเสมอ   

การหมกัท าปุ๋ย (Composting)   เป็นระบบท่ีใชว้ิธีการยอ่ยสลายขยะมูลฝอยท่ีสามารถยอ่ย
สลายได ้โดยท าใหข้นาดเล็กลงก่อนน าไปหมกัสลายตวัทางเคมี เพื่อให้เป็นอาหารพืชท่ีค่อนขา้งคง
รูป เรียกวา่ ปุ๋ย ซ่ึงเป็นลกัษณะเป็นสีน ้ าตาลเขม้เกือบด า มีความร่วนซุยสูงและมีประสิทธิภาพใน
การอุม้น ้ าไดดี้ ซ่ึงอาจน าไปผสมอาหารของพืชไดสู้ตรบ ารุงตน้ไมต้ามตอ้งการได้  วิธีการหมกัปุ๋ย 
อาจใช้การกรองขยะท่ีย่อยสลายไดบ้นพื้นเป็นกองเล็กๆ แลว้กลบัพลิกขยะมูลฝอยเป็นคร้ังคราว 
เพื่อให้ออกซิเจนสามารถแทรกซ้อนไปในกองขยะมูลฝอยมากท่ีสุด  หรือใชเ้คร่ืองจกัรช่วยเช่นท า
เป็นถาดเจาะรูหลายๆชั้น แลว้เทขยะมูลฝอยจากชั้นบนลงมาในชั้นถดัมาในแต่ละวนั 

2.2.1 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน   เป็นหนา้ท่ีของแต่ละบา้นท่ีจะตอ้งดูแลความ
สะอาดในการจดัเก็บ แยกเก็บ ในภาชนะท่ีไดจ้ดัเตรียมไว  ้ ทั้งน้ีเพื่อความสะอาด
ของท่ีพกัอาศยั  ดงันั้น  จะเห็นว่าประชาชนตามบา้นเรือนตอ้งเป็นผูป้ฏิบติัก่อน  
อนัจะน าไปสู่การรักษาความสะอาดของบา้นเมืองต่อไปซ่ึงการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนสามารถท าได ้ (พิชิต สกุลพราหมณ์, 2531) ดงัน้ี การเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนท่ีถูกสุขาภิบาล 
 มีถงัขยะท่ีถูกสุขาภิบาลไวป้ระจ าบา้น  เพื่อรองรับขยะไวช้ัว่คราวก่อนท่ีจะ

น าไปก าจดัต่อไป  มีลกัษณะท่ีจ าเป็นคือ  ท าดว้ยวตัถุท่ีท าความสะอาดไดง่้าย 
น ้ าหนกัเบา ไม่เป็นสนิม ไม่ติดไฟควรเป็นถงัโลหะ หรือพลาสติก  มีรูปร่าง



 17 

ขนาดพอเหมาะท่ีคนๆหน่ึงจะยกและเคล่ือนยา้ยได้จึงควรมีความจุ  30 
แกลลอน หรือมีน ้าหนกัเม่ือบรรจุแลว้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม  มีหูส าหรับยก  มีฝา
ปิดมิดชิดและเปิดปิดให้สะดวก  มีความแข็งแรงทนทานไม่ร่ัวน ้ าซึมออก
ไม่ได ้ ท่ีกน้ถงัท าเป็นขอบสูงประมาณ 2 น้ิว เพื่อป้องกนั  ไม่ให้ถงัร่ัวไดง่้าย
และมีความทนทานยิง่ข้ึน 

 มีการแยกขยะก่อนน าไปทิ้งถงัขยะ อาทิ ขยะสด เช่น เศษอาหารเศษผกัผลไม ้
ควรแยกจากขยะแห้ง เช่น เศษกระดาษ เศษผา้ พลาสติก แกว้ โลหะ และ
โดยเฉพาะขยะท่ีเป็นอนัตราย เช่น ซากถ่านไฟฉายท่ีมีแมงกานีส เป็น
ส่วนประกอบ ซากแบตเตอร่ีท่ีมีแคดเมียมเป็นส่วนประกอบ หลอดไฟฟลูออ
เรสเซนตท่ี์มีปรอทติดอยูต่ามขั้วของหลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลงควรเก็บใส่
ถุงปิดใหมิ้ดชิดแลว้แยกทิ้งเป็นกรณีพิเศษ 

 ไม่น าขยะไปกองทิ้งไวใ้นท่ีสาธารณะ  เช่น  ทางเดินเทา้  ถนน  สนามหญา้ ใต้
ตน้ ไมส้าธารณะและในแม่น ้าล าคลอง 

 ไม่เผาขยะมูลฝอยตามถนนหนทาง  หรือแมแ้ต่ในบริเวณบา้นของตนเอง   
เน่ืองจากการเผาขยะทุกชนิดจะท าให้เกิดควนัและเขม่าเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและยงัท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงมีผลท าใหโ้ลกร้อนข้ึน 

 การคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  ในการด าเนินการคดัแยกขยะมูลฝอย 
เพื่อใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุดควรจะให้มีการคดัแยกประเภทตั้งแต่แหล่งก าเนิดของขยะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครัวเรือน ส าหรับการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนในบา้น โดยการคดัแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการน ามาใชใ้หม่ การ
ขายการบริจาค หรือการก าจดั เป็นตน้ การคดัแยกขยะมูลฝอยในบา้นเรือน
สามารถก าหนดประเภท  ไดด้งัน้ี   เศษกระดาษ  แยกเป็นแต่ละประเภทของ
กระดาษให้ชดัเจน   เช่น  กระดาษหนงัสือพิมพ ์เศษกระดาษ หรือพวกกล่อง
กระดาษ โดยสามารถน าไปขายหรือใชป้ระโยชน์อย่างอ่ืน   เศษพลาสติก 
ไดแ้ก่ พวกถุงพลาสติกต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใชใ้หม่ไดห้รือพวกท่ีใชไ้ม่ไดก้็
อาจทิ้งไป นอกจากน้ีพวกขวดพลาสติกต่าง ๆ ให้รวบรวมและน าไปขายได้
เศษโลหะท่ีปะปนมากบัมูลฝอยในบา้น ซ่ึงอาจมีไม่มากควรแยก ไวก่้อนจะ
น าไปขายหรือน าไปก าจดั หรือพวกกระป๋องเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ก็ควรแยกไว้
ต่างหาก  เศษยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีหรือวตัถุอนัตรายจะตอ้งแยกกนัไว ้ 
ต่างหากเพื่อรวบรวมไปก าจดัหรือท าลายตามความเหมาะสม  เศษผา้ท่ีไม่
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ตอ้งการ ควรแยกต่างหากเอาไวบ้ริจาคหรือแปลงรูปไปใชอ้ยา่งอ่ืน เช่น ท าผา้
เช็ดมือ ผา้เช็ดพื้น เป็นตน้  เศษมูลฝอยท่ีไม่สามารถจะน ามาใชป้ระโยชน์อยา่ง
อ่ืนไดใ้ห้ทิ้งรวมกนัในภาชนะเพื่อน าไปฝังกลบ เช่น เศษผกั ผลไม ้ และเศษ
อาหารท่ีเหลือ เม่ือพิจารณาถึงการแยกประเภทต่างๆ ของขยะมูลฝอยแลว้จะ
เห็นไดว้า่ ควรจะมีถงัหรือท่ีรองรับมูลฝอยถึง 6 ใบ ตามประเภทท่ีแยกไว ้แต่
อยา่งไรก็ตามอาจลดลงเหลือเพียง  3  ประเภท คือ  ถงัขยะมูลฝอยเปียก ไดแ้ก่ 
พวกเศษอาหารต่างๆ   ถงัขยะมูลฝอยแห้ง ไดแ้ก่ พวกเศษมูลฝอยต่างๆ ท่ีไม่
เปียกช้ืน   ถงัขยะมูลฝอยอนัตราย ไดแ้ก่ พวกหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉายรูปแบบ
ของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ควรก าหนดหรือตกลงกนัเอง ภายในบา้น ทั้งน้ี
เพื่อเป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับของคนในบา้น สถานท่ีตั้งถงัถงัรองรับขยะมูลฝอย
ตอ้ง อยู่ในท่ีเหมาะสม สะดวกในการแยก การทิ้ง หรือการเก็บส่วนขยะ
อนัตรายจะตอ้งเก็บไวใ้นท่ีมิดชิดปลอดภยัจากเด็ก สัตวเ์ล้ียง หรือแหล่ง
พลงังานความร้อนต่าง ๆ  การเก็บขนและส่งไปท าลาย คนในบา้นสามารถ
ร่วมท าไดโ้ดยจดัส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านึงถึงความสะดวก
ของพนกังานเก็บขนมูลฝอยด้วย เช่น การใส่ภาชนะท่ีปิดมิดชิด สะอาด 
สะดวกแก่การยกหรือขนยา้ยไปใส่ในรถบรรทุกขยะ การจดัหาถงัรองรับมูล
ฝอยนั้นสามารถเลือกหาภาชนะท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์แลว้มาบรรจุได ้ เช่น ถงั
ผงซกัฟอก ถุงกระดาษใบใหญ่ หรือแมแ้ต่ถงัพลาสติกท่ีผลิตจากพลาสติกเก่า 
เป็นตน้ 

2.2.2 การลดปริมาณขยะมูลฝอย    การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งท่ีเกิดข้ึนนั้น   
ควรพยายามมุ่งหลีกเล่ียงหรืองดการใชห้รือบริโภคส่ิงของบางชนิด ซ่ึงการปฏิบติั
ส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และความร่วมมือของประชาชน ตวัอย่างของ
วธีิการลดปริมาณมูลฝอย ไดแ้ก่ น าผลิตภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ ไดแ้ก่ การพยายามใช้
ส่ิงของต่างๆ หลายคร้ังก่อนท่ีจะทิ้ง หรือเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ใชใ้หม่ไดแ้ทนการใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีใชค้ร้ังเดียวทิ้ง  ลดปริมาณวสัดุ ไดแ้ก่ พยายามเลือกใชสิ้นคา้ท่ีบรรจุ
อยูใ่นบรรจุภณัฑ์ขนาดใหญ่แทนบรรจุภณัฑ์ท่ีมีขนาดเล็ก เพื่อเป็นการลดปริมาณ
บรรจุภณัฑท่ี์จะตอ้งกลายเป็นของเสีย ลดความเป็นพิษ ไดแ้ก่ การใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมี
ความเป็นพิษต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ย เช่น ผลิตภณัฑ์สเปรยทุ์กชนิด น ้ ายาท าความ
สะอาด ยาฆ่าแมลง เป็นตน้ ใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีอายุการใชง้านนาน ไดแ้ก่ พยายาม
เลือกใชสิ้นคา้ท่ีมีความคงทนถาวร และมีอายกุารใชง้านนาน รวมทั้งซ่อมแซมของ
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ใชต่้าง ๆ ให้งานไดน้านท่ีสุดก่อนทิ้งไป ลดการบริโภค ไดแ้ก่ พยายามท าความ
เขา้ใจกบัผูบ้ริโภคถึงวสัดุท่ีก าจดัยากหรือมีปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดปริมาณการ
ใชว้สัดุเหล่านั้น เช่น ชอ้นพลาสติก ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร โฟมบรรจุอาหาร  
เป็นตน้ 

2.2.3 การน ามูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์    มูลฝอยหรือของท่ีทิ้งแลว้  ในสภาพความเป็น
จริงของท่ีทิ้งแล้วเหล่าน้ียงัคงมีประโยชน์ปะปนอยู่มากบ้างน้อยบา้ง ซ่ึงอาจ
น ามาใชป้ระโยชน์ทางดา้นวสัดุ ดา้นพลงังานหรือในการปรับปรุงคุณภาพของดิน 
การน ามูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์จะมีผลในการลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะตอ้งก าจดั 
และสามารถน าเอาทรัพยากรกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก  ซ่ึงการน ามูลฝอยกลบัมา
ใช้ประโยชน์ไดมี้การปฏิบติัมาเป็นเวลานานแลว้ในลกัษณะระบบแอบแฝง  เช่น 
พนกังานเก็บขนขยะมูลฝอยประจ ารถ ท าการคดัแยกเอาเศษกระดาษ พลาสติก 
แกว้ โลหะ ออกจากมูลฝอยท่ีเก็บไดแ้ละน าไปขายแก่ผูรั้บซ้ือของเก่า เพื่อส่งต่อ
โรงงานผลิตเป็นสินคา้ เป็นตน้  ขบวนการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ 
สามารถเร่ิมตั้งแต่เม่ือขยะมูลฝอยนั้นถูกผลิตออกมาใหม่ ๆ จนกระทัง่ก่อนการ
ก าจดัในขั้นสุดทา้ย โดยการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์แบ่งออกเป็นหลายวิธีการ  เช่น  
การน าผลิตภณัฑ์กลบัมาใชใ้หม่ ไดแ้ก่ การใชผ้ลิตภณัฑ์หลาย ๆ คร้ังก่อนทิ้ง เช่น 
การน าขวดแกว้มาใชใ้หม่หลาย ๆ คร้ัง   การน าวสัดุไปผา่นขบวนการเพื่อผลิตเป็น
สินคา้ใหม่ เช่น การผลิตกระดาษจากเศษกระดาษเก่า    การน าของเสียไปผลิตเป็น
ผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การน าของ เสียมาผา่นขบวนการผลิต เช่น การน ามูล
ฝอยมาหมกัเป็นปุ๋ยหมกั   การน าของเสียมาผลิตพลงังาน ไดแ้ก่ การน าของเสียมา
ผา่นขบวนการผลิตเป็นพลงังาน เช่น การเผามูลฝอยให้ไดค้วามร้อนเพื่อท าไอน ้ า
และผลิตกระแสไฟฟ้า 

2.2.4 การศึกษาความเหมาะสมการด าเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย  (Feasibility 
Study)   เป็นการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีได้จากการท าแผนหลักมา
ท าการศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานใหเ้หมาะสมและมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติมากท่ีสุด ในด้านงบประมาณ   สภาพภูมิปะเทศ   ท่ีตั้ ง   และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพขององคก์รท่ีมีหนา้ทีรับผิดชอบโดยตรง   การ
ด าเนินงานในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย   ดงัน้ี 

 การวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัและการประเมินสภาพปัญหาในอนาคต 
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 การก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา  และทางเลือกโดยจะต้องท าการ
วเิคราะห์ 

 ความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกทั้ งในด้านเศรษฐศาสตร์  วิศวกรรม  
ส่ิงแวดลอ้ม และการยอมรับของประชาชน 

 การประเมินค่าใช้จ่ายขั้นตน้ส าหรับการด าเนินโครงการทั้งหมด  มูลค่าของ
โครงการ ตลอดจนการวเิคราะห์ความเหมาะสมส าหรับแผนการลงทุน 

 การเสนอแนะพื้นท่ีเหมาะสมท่ีจะใชส้ าหรับเป็นสถานท่ีก่อสร้างระบบก าจดั
ขยะมูลฝอย 

 การศึกษาและการก าหนดอตัราค่าบริหารการจดัการขยะมูลฝอยและวิธีการ
จดัเก็บ จะตอ้งศึกษา ใหค้รอบคลุมในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ก. อตัราค่าบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยแต่ละประเภท

โดยพิจารณาถึงรายรับรายจ่ายของการด าเนินการและบ ารุงรักษา  การ
ลงทุนในปัจจุบนั และอนาคต สถานะดา้นการเงินการคลงัของเจา้ของงาน 

ข.  รูปแบบและวิธีการ  การจดัเก็บท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีก่อสร้างระบบ โดย
พิจารณาถึงการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสร้างระบบ   
การยอมรับของประชาชน  เป็นตน้ 

 การเสนอแนะการจดัองค์กรการบริหาร   เพื่อให้ระบบท่ีก่อสร้างสามารถ
ด าเนินการไดต้ามวตัถุประสงค์  จ  าเป็นตอ้งจดัตั้งองค์กรบริหารซ่ึงท าหน้าท่ี
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
ก. การด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบตอ้งประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีความ

ช านาญด้านต่าง ๆ เช่น ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านระบบเคร่ืองจกัรกล ด้าน
ระบบไฟฟ้า ดา้นการเงิน เป็นตน้ 

ข. จดัเก็บอตัราค่าบริการ การบริหารจะข้ึนกบัรูปแบบการจดัเก็บ 
 การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  ในโครงการขนาดใหญ่จ าเป็นตอ้งมีการ

จดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งด าเนินการวิเคราะห์ตั้งแต่ก่อน
การด าเนินการก่อสร้าง โดยประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนระหวา่งด าเนินการ
ก่อสร้าง  และเม่ือการก่อสร้างแลว้เสร็จ  และระบบเร่ิมด าเนินงาน 
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2.3 หลกัการส่ิงแวดล้อมและการจัดการส่ิงแวดล้อม 
2.3.1 หลกัการส่ิงแวดล้อม 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535  ให้ค  านิยาม  ส่ิงแวดลอ้ม  

หมายถึง  ส่ิงต่าง ๆ ทีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ
และส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้  าข้ึน  

ค านิยามน้ีช้ีให้เป็นว่า  ส่ิงแวดล้อมมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึน  ซ่ึงให้รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มทางสังคมดว้ย  หมายถึง  เป็นส่ิง
ท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้  ไม่เป็นพิษและเป็นพิษ  ใหคุ้ณและใหโ้ทษ  มีชีวติและไม่มีชีวิต ฯลฯ  
การกล่าวเช่นน้ีอาจท าให้ผูท่ี้จะต้องมีหน้าท่ีจดัการส่ิงแวดล้อมสับสนได้   นักวิชาการจึงได้ให้
มุมมองส่ิงแวดล้อมในทาง “บทบาทหน้าท่ี”  หรือ  เรียกอีกนัยหน่ึงคือ  “มิติ” หมายถึง  จ  าแนก
ส่ิงแวดล้อมตามบทบาทหน้าท่ีหรือเป็นมิติ ถ้าส่ิงแวดล้อมท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเป็นมิติก็ให้นับ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นมีตินั้น ซ่ึงนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มไดแ้บ่งออกเป็น  4  มิติ 

มิติท่ี 1  คือ  มิติทรัพยากร  หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  อนั
ประกอบดว้ยสามกลุ่มคือ ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้ไม่หมดส้ิน  ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป และทรัพยากร
ท่ีใชแ้ลว้ทดแทนได ้

มิติท่ี 2  คือ มิติเทคโนโลยี  หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีบทบาทหน้าท่ีท่ีเป็นเทคโนโลยี  อนั
ประกอบดว้ยสามกลุ่มคือ เทคโนโลยีธรรมชาติ เทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ี
สร้างข้ึน  ไดแ้ก่ เคร่ืองยนต/์อิเลคทรอนิกส์ และผลิตภณัฑ ์และกระบวนการผลิต 

มิติท่ี3 คือมิติของเสียและมลพิษส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ของเสียและมลพิษท่ีเป็นของแข็ง  เช่น  
ขยะชุมชน ขยะติดเช้ือ ขยะกากสารพิษอนัตราย ของเสียและมลพิษท่ีเป็นของเหลว เช่น น ้ าเสีย 
น ้ ามนั ไขมนั ของเสียและมลพิษท่ีเป็นก๊าซและฝุ่ น เช่น  ก๊าซพิษ ก๊าซเรือนกระจก และฝุ่ น สุดทา้ย
คือของเสียและมลพิษท่ีเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เสียง แสง ความร้อน ความสั่น สะเทือน และ
พลงังานไฟฟ้า 

มิติท่ี 4  คือ มิติสังคมส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ประชากร ส่ิงก่อสร้างทางการศึกษาและส่ิง
เก่ียวขอ้ง ส่ิงก่อสร้างทางสาธารณสุข สภาวะทางเศรษฐกิจ ส่ิงก่อสร้างทั้งจบัตอ้งได้และจบัตอ้ง
ไม่ไดท้างวฒันธรรม (ความเช่ือ ศาสนา และประเพณี) ส่ิงก่อสร้างและส่วนประกอบท่ีใชป้้องกนัภยั
พิบติัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น และสุดทา้ยไดแ้ก่ ส่ิงก่อสร้างวสัดุอุปกรณ์ในการนนัทนาการและการ
ท่องเท่ียว 

สถานภาพและศกัยภาพส่ิงแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อมมีมุมมองทั้งเป็นส่ิงเด่ียว ๆ เป็นระบบ 
หรือเป็นกลุ่มสรรพส่ิงท่ีอยูร่่วมกนั ท างานร่วมกนัและมีเอกลกัษณ์ร่วมกนักล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ไม่
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วา่ส่ิงแวดลอ้มจะเล็กใหญ่ อยู่เด่ียว ๆ หรืออยู่ร่วมกบัส่ิงอ่ืน สามารถให้มุมมองเป็นส่ิงแวดลอ้มได้
เหมือน ๆ กนัทั้งน้ีข้ึนอยู่ว่าผูจ้ดัการส่ิงแวดลอ้มนั้นจะพิจารณาให้เป็น เช่น สวนผลไม ้ถา้มุมมอง
เป็นส่ิงเด่ียว ๆ ก็เป็นสวนผลไมห้น่ึงและเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของพื้นท่ีใหญ่ท่ีมีองคป์ระกอบเป็น
สวนผลไม้  ท่ีนาข้าว แหล่งน ้ า  บา้นพกัอาศยั  และสวนหย่อม อย่างไรก็ดีไม่ว่าส่ิงแวดล้อมจะ
พิจารณาเป็นส่ิงเด่ียว ๆ หรือเป็นระบบต่างก็มีบทบาทหนา้ท่ีของตวัเองท่ีเกิดจากหลกัการท างานของ
แต่ละองค์ประกอบของระบบนั้น หรือของส่ิงเด่ียว ๆ นั้น กล่าวได้ว่าทุก ๆ ส่ิงแวดล้อมต่างก็มี
บทบาทหน้าท่ี ซ่ึงการแสดงบทบาทหน้าท่ีน้ีจะสมบูรณ์เต็มท่ีหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัความสมบูรณ์ของ
องคป์ระกอบภายในส่ิงแวดลอ้มเพื่อระบบส่ิงแวดลอ้มเสมอ 

ศกัยภาพส่ิงแวดลอ้ม  คือ สถานภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีแสดงบทบาทหนา้ท่ีตามสมรรถนะของ
ค่าคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีตรวจวดัได ้ซ่ึงการแสดงศกัยภาพของส่ิงแวดลอ้มก็เช่นเดียวกบับทบาท
หนา้ท่ีของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัคามสมบูรณ์ขององค์ประกอบหรือโครงสร้างของส่ิงแวดลอ้ม
นั้น ๆ หรือระดบัความอุดมสมบูรณ์ของส่ิงแวดลอ้ม นอกจากจะบ่งถึงสถานภาพส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงั
สามารถแสดงศกัยภาพของส่ิงแวดล้อมนั้นด้วย เช่น โอ่งน ้ า  200  ลิตร มีน ้ าเพียง 50 ลิตรเท่านั้น 
สถานภาพส่ิงแวดลอ้มคือการมีน ้ า 50 ลิตร แต่น ้ า 50 ลิตรน้ี  แสดงศกัยภาพให้คนเพียงคนเดียวท่ีใช้
น ้าไดเ้พียงหน่ึงวนัเท่านั้น แต่โอ่งน ้ามีศกัยภาพรองรับน ้าไดอี้กถา้มีน ้าเพิ่มข้ึน จะมีศกัยภาพให้คนใช้
น ้าไดเ้พิ่มอีก แต่สานภาพปัจจุบนัมีน ้าอยูเ่พียง 50 ลิตร 

โดยสรุป  การจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ  ต้องจัดการให้โครงสร้าง   หรือ
องค์ประกอบของระบบอยู่ในระดับของสถานภาพส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์ท่ีสุดหรือระดับเต็มสุด 
เพื่อให้แสดงศักยภาพเต็มท่ีท่ีสุด  แต่ในระบบส่ิงแวดล้อมหน่ึง ๆ มีความหลากหลายของ
ส่ิงแวดลอ้มจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาจ านวนชนิดของส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นองค์ประกอบ ปริมาณแต่ละ
ชนิด สัดส่วนระหวา่งชนิดและการกระจายของแต่ละชนิดในระบบใหอ้ยูใ่นระดบัของสถานภาพให้
เหมาะสม เพื่อให้มีศกัยภาพท่ีเหมาะสมเช่นกันขอ้เท็จจริงแล้ว ธรรมชาติได้ปรับตวัเองมาเป็น
เวลานานจึงพบว่าระบบธรรมชาติทั้ งหลายจะมีชนิด ประมาณ สัดส่วนและการกระจายของ
องค์ประกอบ/ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นมาตรฐาน หรือเป็นธรรมชาติเช่นนั้นตลอดไปตราบท่ีมนุษยไ์ม่
รบกวนระบบธรรมชาตินั้น 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม  หมายถึง  สานภาพขององค์ประกอบหรือโครงสร้างท่ีให้บทบาท
หน้าท่ีท่ีบ่งช้ีโดยขนาดของตวัดัชนีส่ิงแวดล้อมท่ีสูงต ่ากว่าค่ามาตรฐานท่ีได้ก าหนดไวต้ามค่า
ธรรมชาติหรือค่าท่ีสังคมก าหนดข้ึน เช่น คุณภาพของน ้ าในแม่น ้ าเจา้พระยามีการปนเป้ือนสารเคมี
ปริมาณสูงท าใหน้ ้าเสียไม่เหมาะต่อการเป็นน ้ าดิบท าน ้ าประปา ค ากล่าวน้ีสามารถสร้างความเขา้ใจ
ไดพ้อสมควร ถา้ใชต้วัดชันีส่ิงแวดลอ้มเป็นตวับ่งบอก สามารถท่ีจะระบุไดเ้ลยวา่น ้ าเสียนั้นเป็นส่ิงท่ี
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บ่งช้ีไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน ดงัเช่นในกรณีน้ีคือ น ้ าในแม่น ้ าเจา้พระยามีการปนเป้ือนของสารแขวนลอย 
ออกซิเจนละลายน ้า จุลินทรีย ์สารเคมีท่ีเป็นพิษ ฯลฯ เหล่าน้ีคือตวัดชันีช้ีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน 
สามารถตรวจวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์  

โดยสรุป    คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  จึงหมายถึง  สภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีมีดชันีบ่งช้ีปริมาณท่ี
แสดงสถานภาพและศกัยภาพว่า ส่ิงแวดลอ้มนั้นมีคุณภาพในระดบัใด อย่างไรก็ตาม ส่ิงแวดลอ้ม
หน่ึง ๆ มีดชันีส่ิงแวดลอ้มมากกว่าหน่ึงตวัเสมอ ยิ่งมีดชันีส่ิงแวดล้อมมากตวัเท่าไร จะท าให้การ
วเิคราะห์หาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไดถู้กตอ้งแม่นย  ามากยิ่งข้ึน ดงันั้นนกัวิชาการจึงไม่นิยมใชต้วัดชันี
เพียงหน่ึงวิเคราะห์หาคุณภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีจะจดัการเสมอ อน่ึงเป็นท่ีทราบแล้วว่า ระบบ
ส่ิงแวดลอ้มหน่ึง ยอ่มประกอบดว้ยส่ิงแวดลอ้มมากกวา่หน่ึง และส่ิงแวดลอ้มหน่ึงก็มีดชันีช้ีคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มมากกว่าหน่ึง ดงันั้นการประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของระบบส่ิงแวดลอ้มหน่ึง จึงใช้
ดชันีส่ิงแวดล้อม หลากหลายในการด าเนินการ บางกรณีตวัดชันีหน่ึง อาจใช้กบัส่ิงแวดล้อมได้
มากกว่าหน่ึงก็มี เช่น ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน ้ าในแม่น ้ าเจา้พระยา ถา้น ้ า ณ บริเวณนั้นใช้
ตรวจวดัคุณภาพน ้ าเสียในขณะเดียวกนัก็ใช้น ้ านั้นเป็นน ้ าใช้ไปพร้อมกนั ฯลฯ ในท านองเดียวกนั
บทบาทหน้าท่ีของระบบส่ิงแวดล้อมหรือส่ิงแวดล้อมก็มีตวัดชันีบ่งช้ีเช่นกนั เช่น ระบบจราจรมี
องคป์ระกอบเป็นพื้นท่ีผิวถนน ความยาว ความกวา้ง กฎระเบียบและการตกแต่งถนนต่างก็บ่งบอก
ความคล่องตวัของระบบจราจร ฯลฯ 

สมบติัเฉพาะตวัของส่ิงแวดลอ้ม  องค์ประกอบหรือโครงสร้างของระบบส่ิงแวดลอ้ม 
สามารถใชเ้ป็นตวับ่งบอกสมบติัเฉพาะตวัของส่ิงแวดลอ้มนั้น ในท านองเดียวกนักบับทบาทหนา้ท่ีก็
เป็นตัวบ่งบอกสมบัติของส่ิงแวดล้อมนั้ นได้เช่นกัน ทั้ งโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของ
ส่ิงแวดล้อมด้วยเช่นจากเหตุผลดงักล่าวจึงสามารถกล่าวได้ว่า ส่ิงแวดล้อมทุกชนิดมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัอยูเ่ป็นระบบนิเวศ/ระบบส่ิงแวดลอ้ม มีความเปราะบางและ/หรือแข็งแกร่งตามเวลาและ
สถานท่ี ถา้กระท าการใด ๆ ต่อส่ิงแวดลอ้มหน่ึงย่อมสร้างผลกระทบต่อส่ิงอ่ืนเป็นลูกโซ่ตามมาไม่
มากก็น้อย สุดท้ายส่ิงแวดล้อมทุกชนิดมีการเปล่ียนแปลงเสมอ ดังนั้นจึงต้องจดัการด้วยความ
ระมดัระวงัอยา่งสม ่าเสมอ มิฉะนั้นแลว้อาจเกิดภาวะผดิปกติเกิดข้ึน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงได ้จนท าให้
เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวติมนุษยต์ามมา 

2.3.2 การจัดการส่ิงแวดล้อม  
 การจดัการส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง  การใชท้รัพยากรในการน าออก  เช่น การท าเหมืองแร่ การ
น าเขา้ เช่น การน าเคร่ืองจกัรเขา้ในพื้นท่ีเพื่อก่อสร้างถนน และการเขา้สัมผสัโดยไม่ท าให้ระบบ
ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลง เช่น การท่องเท่ียว เม่ือเกิดของเสียและมลพิษข้ึนตอ้งก าจดัและบ าบดัฟ้ืนฟู
ใหเ้กิดสภาวะปกติ อีกทั้งตอ้งควบคุมกิจกรรมท่ีสร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด ส่ิงแวดลอ้ม
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มีการเปล่ียนแปลง (ดว้ยตวัเอง) อยู่ตลอดเวลา ยิ่งมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหรือส่ิงแวดลอ้มใน
ระบบด้วยกิจกรรมการใช้ทรัพยากร โดยการน าออก น าเข้าและ/หรือเข้าสัมผสัด้วยแล้วการ
เปล่ียนแปลงย่อมเกิดข้ึนได้รวดเร็ว ในสภาวะเช่นน้ีส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้วย
กระบวนการวิทยาศาสตร์ของส่ิงแวดล้อมย่อมเปล่ียนแปลงตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ดว้ยเหตุ
ดังกล่าว การจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากร/ส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มทั้งหลายตามมาดว้ยเช่นกนั เหตุส าคญัก็คือ
การใช้ทรัพยากร/ส่ิงแวดล้อมไม่ว่าจะน าออก น าเข้าหรือสัมผสัล้วนไปสร้างการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของระบบส่ิงแวดลอ้ม  จึงท าใหบ้ทบาทหนา้ท่ีของระบบส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไปดว้ย
แลว้ส่งผลท าใหมี้อิทธิพลต่อการะบวนการเปล่ียนแปลงในขั้นต่อไป ๆ ในลกัษณะเดียวกนั การเกิด
ของเสียและมลพิษนอกจากจะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีใช้ทรัพยากร/ส่ิงแวดลอ้มอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ไดแ้ลว้อาจมีการน าเขา้มาจากกิจกรรมอ่ืน ๆ  ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างแลว้ส่งผลให้
การท างานของระบบส่ิงแวดลอ้มนั้นผดิปกติไป  ส่ิงท่ีปรากฏทั้งสองประเด็นน้ีช้ีน าไปสู่การท าความ
เข้าใจได้ว่า กิจกรรมท่ีสร้างปัญหาส่ิงแวดล้อมจึงไม่ควรอย่างยิ่งท่ีจะท าให้เกิดข้ึนในระบบ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเด็ดขาด เพราะนอกจากจะท าลายโครงสร้างโดยการใชท้รัพยากร/ส่ิงแวดลอ้มแลว้
ยงัอาจเป็นกิจกรรมท่ีอาจน าส่ิงเป็นพิษเขา้สู่ระบบไดอี้กดว้ย จ าเป็นตอ้งมีการวางมาตรฐานป้องกนั
อยา่งเคร่งครัด 
 ลกัษณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  สามารถแบ่งไดเ้ป็น  3  ลกัษณะดงัน้ี 

 การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื  การใชท้รัพยากร/ส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืนซ่ึงต่างมีหลกัการ
และวิธีการเฉพาะตวัเองเช่น หิน-แร่ น ้ า อากาศ ดิน ป่าไม ้สัตว์ป่า เมือง เกาะ ฯลฯ 
ผูจ้ดัการตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพและใชท้รัพยากรท่ีทดแทนไดเ้ฉพาะส่วนท่ี
เพิ่มพูน ทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไปต้องเกิดของเสียและมลพิษน้อยท่ีสุดและต้อง
ควบคุมมิใหท้รัพยากรท่ีใชแ้ลว้ไม่หมดส้ินใหส้ะอาดตลอดเวลา 

 การก าจดั  การบ าบดัและฟ้ืนฟูของเสียและมลพิษ  การจดัการส่ิงแวดลอ้มอีกลกัษณะ
หน่ึงคือ การก าจดั การบ าบดั และการฟ้ืนฟูของเสียและมลพิษ หมายถึง การกระท าการ
ใด ๆ ก็ตามท่ีสามารถขจดัของเสียและมลพิษให้หมดไปหรือเส่ือมสภาพไปหรือหมด
ฤทธ์ิ เช่น การก าจดัขยะ (ขยะชุมชน ขยะติดเช้ือและกากสารพิษอนัตราย) การบ าบดัน ้ า
เสียและการฟ้ืนฟูแหล่งเส่ือมโทรมใหฟ้ื้นคืนสภาพปกติ กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ การขจดั
ของเสียและมลพิษในระบบส่ิงแวดล้อมตอ้งหมดส้ินไป โดยเขา้สู่สภาวะปกติแล้ว
สามารถสร้างสภาวะปกติของโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของระบบให้ปกติและ
สุดทา้ยสร้างความสมดุลในระบบส่ิงแวดลอ้มใหป้รากฏต่อไป 
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 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในระบบส่ิงแวดล้อม  ทั้งในและนอกระบบการจดัการอาจท าลาย
โครงสร้างหรือทรัพยากรภายในระบบ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ี
ของระบบส่ิงแวดลอ้ม  ในท่ีสุดขณะท่ีมีกิจกรรมใชท้รัพยากรนั้นยอ่มเกิดของเสียและ
มลพิษจากเทคโนโลยตีามมาดว้ยก็เช่นกนยอ่มมีฤทธ์ิท าลายทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอ้ม
ในระบบเปล่ียนแปลงไป ท าใหบ้ทบาทหนา้ท่ีของระบบส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้

 กล่าวโดยสรุป  การจดัการส่ิงแวดลอ้มก็คือการใชท้รัพยากรหรือการก าจดั การบ าบดัและ
การฟ้ืนฟูต่อของเสียและมลพิษหรือเป็นการควบคุมกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดช้ีให้เห็น
วา่  มนุษยส์ามารถใชท้รัพยากรส่ิงแวดลอ้มไดแ้ต่ตอ้งเป็นการใชแ้บบยัง่ยืน การใชท้รัพยากรแต่ละ
คร้ังยอ่มสร้างของเสียและมลพิษจ าเป็นตอ้งหาทางขจดัให้หมดไป ถา้มีกิจกรรมใดท่ีคาดวา่จะสร้าง
ปัญหาจ าเป็นตอ้งปาทางควบคุมมิให้ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มรวมไปถึงการท าให้กระบวนการ
วทิยาศาสตร์ของส่ิงแวดลอ้มปกติอยา่งย ัง่ยนืดว้ย 

ระดบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  คือ  การตอ้งท าให้กระบวนการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของ
ส่ิงแวดลอ้มและ/หรือของระบบส่ิงแวดลอ้มมีความต่อเน่ืองสม ่าเสมอและย ัง่ยืน เพื่อให้มนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ หรือส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ มีความเป็นอยู่อย่างผาสุกอย่างย ัง่ยืนตลอดไป ถ้า
กระบวนการวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมไม่ปกติ หมายถึง ส่ิงแวดล้อมไม่ปกติทั้งโครงสร้าง และ
บทบาทหนา้ท่ี และยอ่มส่งผลต่อความเป็นอยูข่องมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มไม่มากก็นอ้ย เพื่อให้การะ
บวนการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติย ั่งยืน จึงได้แบ่งการจัดการส่ิงแวดล้อมออกเป็น  3  ระดับ
รายละเอียดดงัน้ี ระดบัระบบส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองดว้ยการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มุ่งให้ระบบส่ิงแวดลอ้ม
ท างานปกติก่อใหเ้กิดส่ิงน าออกของระบบนั้นสามารถเป็นส่ิงน าเขา้สู่ระบบส่ิงแวดลอ้มต่อ ๆ ไปให้
ปกติ แต่การท่ีจะท าให้ระบบส่ิงแวดล้อมมีบทบาทหน้าท่ีปกติ จ  าเป็นตอ้งจดัการให้โครงสร้างมี 
ชนิด ปริมาณ สัดส่วน การกระจายท่ีปกติอย่างเคร่งครัด แนวการด าเนินการดงักล่าวตอ้งท าการ
ส ารวจ วิเคราะห์หาปัญหาและเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมให้ลุ่มลึกแล้วใช้หลักการและวิธีการ
จดัการแบบผสมผสานด าเนินการ  ระดบัส่ิงแวดลอ้มมีปัญหา เช่น การถูกคุกคาม หรือถูกรบรวน
หรือก าลงัสูญพนัธ์ุ จ  าเป็นตอ้งจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ปกติแลว้จะใช้หลกัการ
และวิธีการอนุรักษว์ิทยา ไดแ้ก่  การใชอ้ย่างย ัง่ยืน  การกกัเก็บ  การซ่อมแซม  การรักษา การฟ้ืนฟู  
การพฒันาการป้องกนั การสงวนและการแบ่งเขต อนัหน่ึงอนัใดหรือทั้งหมดก็แลว้แต่สภาวะของ
ปัญหาระดบัโครงการการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระบบส่ิงแวดลอ้มใดๆ  ก็ตามจ าเป็น ตอ้งมีโครงการ
พฒันาเพื่อการใชท้รัพยากรโดยการน าออก น าเขา้ และเขา้ไปสัมผสั รวมไปถึง การก าจดั การบ าบดั 
และการนฟ้ืนฟูต่อของเสียและมลพิษให้เอ้ือต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมให้ดียิ่งข้ึน แต่การน า
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โครงการพฒันาเขา้สู่ระบบนั้น ย่อมมีกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใน
หรือนอกระบบได้ จ  าเป็นตอ้งท าการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากโครงการพฒันาเพื่อให้
ประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือพบแลว้ก็สร้างมาตรการและแผนแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ก่อนด าเนินโครงการและตอ้งสร้างแผนติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมมาตรการและแผนแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 การจดัการส่ิงแวดลอ้มทั้งสามระดบัเป็นงานท่ีส าคญัท่ีนกัจดัการส่ิงแวดลอ้มตอ้งตระหนกั
อยูเ่สมอ  ถา้พบวา่ส่ิงแวดลอ้มใด ๆ เกิดปัญหาตอ้งใชห้ลกัการและวิธีการอนุรักษ์วิทยาช่วยจดัการ 
ส่วนกรณีการเกิดปัญหาของทั้งระบบส่ิงแวดล้อมตอ้งใช้หลกัและวิธีการจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบ
ผสมผสานมาด าเนินการจดัการ สุดทา้ยตอ้งเขา้ใจเสมอว่าการน าโครงการพฒันาใด ๆ เขา้สู่ระบบ
ส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งท าการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มก่อนด าเนินการโครงการเพื่อจะไดน้ ามาตรการ
แผนแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมมาด าเนินการควบคู่กับการใช้ทรัพยากรรวมทั้ งแผนติดตาม
ตรวจสอบประสิทธิภาพดว้ย 

ประเภทของระบบส่ิงแวดลอ้ม   หมายถึง   ระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีมีทั้งพลงังาน (แสงอาทิตย)์ 
และวตัถุ (น ้ า ธาตุอาหาร ฯลฯ) ผ่านเขา้ออกระบบ ระบบส่ิงแวดลอ้มน้ีพบเห็นทัว่ไป เช่น ระบบ
ส่ิงแวดลอ้มป่าไม ้ระบบส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน ระบบส่ิงแวดลอ้มเมือง/ชุมชน ระบบส่ิงแวดลอ้มน ้ า
กร่อย ระบบส่ิงแวดลอ้มป่าชายเลน ฯลฯ  ระบบส่ิงแวดลอ้มปิด  หมายถึง ระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีมีเพียง
พลงังาน (แสงอาทิตย)์ ผา่นเขา้ออกได ้แต่วตัถุไม่สามารถผา่นเขา้ออกได ้เช่น  ระบบเรือนเพาะช า 
เป็นตน้ ระบบส่ิงแวดลอ้มโดดเด่ียว  หมายถึง ระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีการไหลของพลงังานและ
วตัถุเขา้ออกระบบส่ิงแวดลอ้ม ตวัอยา่งของระบบน้ีคงเป็นระบบทางสังคมมากกวา่ เช่น ระบบเมือง
ปิด ระบบคอมมิวนิสต์ ฯลฯ การตรวจวดัความย ัง่ยืนของระบบส่ิงแวดลอ้ม  ความเขา้ใจเบ้ืองตน้
ความย ัง่ยืนของระบบส่ิงแวดลอ้มก็คือ ผลิตผลส่ิงน าออกของระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนสม ่าเสมอ
และต่อเน่ืองตลอดเวลา กล่าวได้ว่า ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นส่ิงน าออกจากระบบมีศกัยภาพในการให้
ผลิตผลอยา่งสม ่าเสมอและย ัง่ยนื ดงันั้นตวัดชันีช้ีวดัความย ัง่ยนื ก็คือตวัดชันีช้ีวดัศกัยภาพของระบบ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น ซ่ึงมีความหมายเดียวกบัตวัช้ีวดัส่ิงน าออกจากระบบส่ิงแวดลอ้ม 
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กรมควบคุมมลพิษ (2541) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง แนวทางในการลดมลพิษโครงการพฒันา
ของเสีย หรือวสัดุเหลือใชน้ ากลบัมาใชใ้หม่ โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากสารเคมี
และของเสีย  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนัมีการน าเอาวสัดุ ประเภทแกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ
ต่างๆ มารีไซเคิลกนับา้งแต่ยงัมีนอ้ย ควรมีการสร้างกลไกการเรียกวสัดุเหลือใชม้ารีไซเคิลให้มาก
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ข้ึนซ่ึงเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดปัญหามลพิษและส่ิงแวดลอ้มไดอี้กทางหน่ึง และ
ในช่วงเวลาอีก 20 ปี ขา้งหนา้ จาก พ.ศ. 2520–2560 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีศกัยภาพท่ีจะน ากลบัมา
ใชใ้หม่ไดจ้ะมีประมาณ 18,161–32,395 ตนั/วนั 

 บริษทั  แมคโครคอนซลัแตนทจ์ ากดั และคณะ (2539) ไดศึ้กษาระบบแยกขยะมูลฝอยเพื่อ
น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ของเทศบาลนครราชสีมา พบวา่ สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยไดป้ระมาณ 
ร้อยละ 20 และลดงบประมาณในการจดัการขยะมูลฝอยไดป้ระมาณ  359 ลา้นบาท/ปี และผล
การศึกษายงัพบอีกวา่มีวสัดุ  4  ประเภท  ท่ีสามารถน าไปขายเพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไปไดอี้ก  คือ 1. 
ประเภทกระดาษ  2.ประเภทพลาสติก  3.ประเภทแกว้  4.ประเภทโลหะ จะเห็นวา่มีความสอดคลอ้ง
กันว่าการคดัแยกขยะมูลฝอยมีผลท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดน้อยลง และจากการทบทวน
วรรณกรรมในเร่ืองการเกิดขยะมูลฝอย พลวตัการเกิดขยะมูลฝอยและการน าขยะมูลฝอยมาใชใ้หม่ 
พบวา่ สาเหตุหลกัท่ีส าคญัท่ีจะสามารถน าขยะมูลฝอยท่ีไดจ้ากการคดัแยกหรือการก าจดัขยะมูลฝอย
อยูท่ี่ประชาชนในแต่ละบุคคล มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติและพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในการจดัการ
ขยะมูลฝอย ตวัแปรดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติและพฤติกรรม ในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีผล
ต่อการคดัแยกขยะมูลฝอยในการน ากลบัมาใชใ้หม่หรือสร้างมูลค่าเพิ่มใหเ้กิดข้ึนได ้ 

พชรวรรณ  ศรีวาลยั (2542) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการก าจดัขยะของประชาชนในชนบท
จงัหวดันครนายก มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาถึงพฤติกรรมการก าจดัขยะของประชาชนในเขต
ชนบทจงัหวดันครนายก โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมในลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนในการก าจดัขยะ
และความรับผิดชอบการก าจดัขยะของครัวเรือนของประชาชนจงัหวดันครนายกและเปรียบเทียบ 
พฤติกรรมและความรับผิดชอบในการก าจดัขยะของประชาชนในชนบทจงัหวดันครนายก พบว่า 
พฤติกรรมการก าจดัขยะของประชาชนในชนบทจงัหวดันครนายก อยูใ่นระดบัท่ี“ควรปรับปรุง” 
ความรับผดิชอบในการก าจดัขยะในครัวเรือนอยูใ่นระดบั “มาก” การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการ
ก าจดัขยะและความรับผดิชอบในการก าจดัขยะกบัตวัแปร พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบั เพศ สถานภาพ
ของครอบครัว ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียรวมของทุกคนในครอบครัว อาชีพหลกัของครอบครัว 
และไดเ้ปรียบเทียบเป็นรายคู่ของแต่ละกลุ่มนั้น พบวา่ เพศหญิงมีพฤติกรรมในการก าจดัขยะดีกวา่
เพศชาย แม่บา้นและสมาชิกในครัวเรือนดีกวา่หวัหนา้ครอบครัว ผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัมธัยมตน้
ข้ึนไปมีพฤติกรรม และความรับผดิชอบดีกวา่สมาชิกท่ีมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและต ่ากวา่ 
รายไดเ้ฉล่ียรวมของทุกคนในครอบครัวรายไดน้้อย  ดีกว่ารายไดสู้ง อาชีพเกษตรกรรมจะดีกว่า
อาชีพคา้ขายและรับจา้ง ความคิดเห็นในการก าจดัขยะจะอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ชชักูล รัตนวิบูลย ์ (2543) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
ชุมชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ประชาชนท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ
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ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนและรายไดเ้ฉล่ียในครัวเรือนแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยัดา้นเพศ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของแต่ละ
ครอบครัว ส่ือต่าง ๆ และประเภทชุมชนท่ีอยูอ่าศยัไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ
มูลฝอย นอกจากน้ีพบวา่ประชาชนท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกนั
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกนั 

จีระชยั ไกรกงัวาร (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าจดัขยะมูล
ฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลเมืองวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าจดัขยะมูลฝอย และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการก าจดัขยะมูลฝอย ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล
เมืองวารินช าราบ มีส่วนร่วมในการก าจดัขยะมูลฝอยในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการก าจดัขยะมูลฝอยคือ ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา การเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม และปัจจยัดา้นสังคม และจิตวิทยา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการไดรั้บทราบขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด และปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองขยะมูลฝอย ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าจดัขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดข้องครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และ
ระยะเวลาท่ีครอบครัวเขา้มาพกัอาศยัในเขตเทศบาล  และปัจจยัดา้นสังคมและจิตวิทยาไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นความคิดเห็นต่อปัญหาขยะมูลฝอย 

สุพจน์ ทรัพยผ์ดุงชนม์ (2546) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ก าจดัขยะมูลฝอย ศึกษากรณี เทศบาลต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการจดัการขยะ ระดบัการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ จดัการขยะในเขตเทศบาลต าบลบา้นฉางอ าเภอบา้นฉาง  จงัหวดัระยอง 
โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาการประกอบอาชีพ รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาท่ี
พกัอาศยั แหล่ง ข่าว และความถ่ีในการรับข่าวสารพบว่า ขอ้มูลพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง เปรียบเทียบ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ รายได ้ต่อเดือน ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัแหล่งข่าว และความถ่ีในการรับข่าวสาร พบวา่ 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีพกัอาศยั แหล่งท่ีไดรั้บข่าวสาร และความถ่ีในการรับข่าวสาร มีผลต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลบา้นฉาง 
จงัหวดัระยอง ส าหรับเพศ อายุ สถานภาพการประกอบอาชีพ และรายไดต่้อเดือน ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลบา้นฉาง 
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2.5 สรุปทบทวนวรรณกรรม 
การเปล่ียนแปลงดา้นปริมาณ และองค์ประกอบขยะจากการเพิ่มจ านวนประชากร การ

ขยายตวัและพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดปัญหาดา้นการจดัการขยะใน
ชุมชนระดบัต่างๆ ท่ีมีการก าจดัขยะโดยวิธีการฝังกลบเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากขอ้จ ากดัด้าน
งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้ง รัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญัและตระหนกัถึงปัญหา
ดงักล่าว และถือเป็นภาระหนา้ท่ีส าคญัในการจดัเตรียมมาตรการจดัการขยะแบบใหม่โดยมุ่งเนน้ให้
มีการลด คดัแยกและใชป้ระโยชน์ขยะก่อนการก าจดัขั้นสุดทา้ย แนวทางหน่ึงท่ีสามารถด าเนินการ
ไดคื้อ การก าหนดใหมี้การจดัการในรูปแบบของการใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยมุง้เน้นให้มีระบบการบริหารจดัการขยะในชุมชนแบบครบวงจร  ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของการเกิด
ขยะ จนถึงการก าจดัขั้นสุดทา้ย และจะให้ความส าคญัต่อการน าขยะท่ีมีศกัยภาพกลบัมาใช้
ประโยชน์ให้มากท่ีสุด และลดปริมาณขยะท่ีจะตอ้งน าไปก าจดัให้เหลือน้อยท่ีสุดโดยระบบการ
บริหารจดัการท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ จะมุง้เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน จากภาคเอกชนและประชาชน 

แนวทางการลดและใช้ประโยชน์ขยะในชุมชน สามารถปฏิบติัไดต้ามขั้นตอน ลด ใช้ซ ้ า 
และรีไซเคิล (Reduce-Reuse-Recycle) โดยเร่ิมท่ีการคดัแยกขยะก่อนทิ้งและจดัให้เกิดกระบวนการ
น ากลบัไปแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ การทิ้งขยะรวมกนัจะท าให้เกิดการปนเป้ือนสกปรก ไม่สามารถน า
กลบัมาใช้ได้ใหม่หรือได้แต่คุณภาพต ่า และตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดค่อนขา้งสูง 
โดยทั่วไปแล้วสาเหตุท่ีท าให้การด า เนินการลดและใช้ประโยชน์ของเสียในปัจจุบันไม่ มี
ประสิทธิภาพมีดงัน้ี 

1) การคดัแยกขยะก่อนทิ้งยงัไม่เป็นระบบท าให้เกิดการปนเป้ือนไม่สามารถแยกวสัดุ
กลบัมาใชไ้ดใ้หม่หรือไดแ้ต่คุณภาพต ่า 

2) การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน/ผูบ้ริโภค คดัแยกขยะไม่พอเพียงและไม่
ต่อเน่ือง 

3) ครัวเรือน/สถาบนัการศึกษา/ห้างสรรพสินคา้/สถานท่ีต่างๆ ยงัไม่ให้ความร่วมมือใน
การคดัแยกขยะอยา่งเตม็ท่ี 

4) ไม่มีการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลอยา่งจริงจงั และไม่มีสถานท่ีคดัแยกและแปรสภาพ
วสัดุเหลือใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

5) ขาดความต่อเน่ืองและการประสานงาน ในการด าเนินงานขององค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน เน่ืองจากขาดองค์กรหลักท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเร่ืองน้ีโดยตรงทั้ง
ส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน 
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6) ไม่มีกฎ/ระเบียบท่ีจะรองรับการด าเนินงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการคดัแยก การกกัเก็บ การ
เก็บ รวบรวม การเรียกคืน การมัดจ า การขนส่ง รวมทั้ งการน าของเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 

7) ขอ้จ ากดัดา้นการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนหรือความไม่ชดัเจนในการร่วมทุน 
8) ข้อจ ากัดด้านการวิจัย และพฒันาเทคโนโลยีการลดและใช้ประโยชน์ของเสียใน

ประเทศท่ีเหมาะสมกบัสภาพของปัญหาในประเทศ 
9) ประชาชนยงัใหค้วามร่วมมือนอ้ยและยงัไม่เขา้ใจในความแตกต่างของสินคา้ท่ีแปรรูป

จากวสัดุเหลือใชก้ารก าหนดแนวทางปฏิบติั ดา้นการลด การคดัแยก การเก็บรวบรวม
ขนส่ง และใชป้ระโยชน์ขยะชุมชนท่ีถูกหลกัวชิาการ  
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บทที ่ 3 
วธิีด าเนินการท าโครงงาน 

 
3.1 พืน้ทีด่ าเนินการศึกษา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสีมา   
3.1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม   ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องอ าเภอจกัราช 

โดยมีระยะทางห่างจากท่ีวา่การอ าเภอจกัราช  ประมาณ  15  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
ทิศเหนือ            ติดต่อกบัต าบลจกัราช   ต าบลหินโคน   อ าเภอจกัราช   จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศตะวนัออก    ติดต่อกบัต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา  ต าบลเสาเดียว              
ต าบลหว้ยหิน    อ าเภอหนองหงส์   จงัหวดับุรีรัมย ์    
ทิศใต ้             ติดต่อกบัต าบลคลองเมือง   อ าเภอจกัราช   จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศตะวนัตก       ติดต่อกบัต าบลศรีละกอ   อ าเภอจกัราช   จงัหวดันครราชสีมา 

 พืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  มี
พื้นท่ีทั้งหมด 85.00  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  53,125 ไร่        

 จ านวนหมู่บ้าน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  มีจ  านวนหมู่บา้น  15  หมู่บา้น   
 จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม มีจ านวน

ครัวเรือนทั้งหมด 2,300 ครัวเรือน จ านวนประชากร  9,327  คน  แยกเป็น  ชาย  4,674  
คน  หญิง 4,653 คน   

 ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ   มีความสูงระหวา่ง  180–230   
เมตร  จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง  เป็นแหล่งตน้ล าน ้ าท่ีส าคญัของต าบลหนองขาม  
จ านวน  3  สาย  ไดแ้ก่  ล าฉมวก  ล าหว้ยลึก  และล าเพกา 

 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรกรรม  คิด
เป็นประมาณร้อยละ 82.52  มีเพียงประมาณร้อยละ 17.48  ท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ  เช่น  
คา้ขาย  รับราชการ  และอ่ืนๆ   
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 รูปท่ี 3-1   แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 

 
 

 
 

 รูปท่ี 3-2   แผนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

อบต.หนองขาม 
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3.2 การส ารวจปริมาณขยะมูลฝอย 
อตัราการผลิตมูลฝอยสามารถส่ือถึงปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนไดโ้ดยตรง โดยทัว่ไป

อตัราการผลิตมกัจะมีค่าแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงสาเหตุหลกัจะข้ึนอยูก่บักิจกรรมต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน ชุมชนเมืองมกัมีอตัราการผลิตมูลฝอยมากกว่าชุมชนทอ้งถ่ินห่างไกล อย่างไรก็
ตามในการท่ีชุมชนแห่งหน่ึงมีอตัราการผลิตมูลฝอยมากกว่าอีกชุมชนหน่ึงไม่ได ้ หมายความว่า
ชุมชนท่ีมีอตัราการผลิตมูลฝอยมากกวา่จะมีสถานะภาพแยก่วา่ เน่ืองจากการวิเคราะห์เร่ืองมูลฝอย 
จ าเป็นตอ้งประเมินถึงอตัราการก าจดัมูลฝอยของชุมชนท่ีมีอยู่ประกอบดว้ย  ปริมาณขยะมูลฝอย
ทั้งหมดต่อวนั/จ านวนประชากร    

 วธีิการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอย 
การส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างทั้ งต าบล 15 หมู่บ้านๆ ละ 8 

ครัวเรือน โดยการน าขยะเศษอาหาร  ส่ิงของ  และวสัดุท่ีเหลือใชใ้นครัวเรือนในแต่ละวนั น ามาชัง่
หาปริมาณน ้ าหนกัรวมทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉล่ียต่อวนั / จ  านวนประชากร ไดอ้ตัราการผลิตปริมาณ
ขยะมูลฝอยประมาณ  0.3-0.5 กิโลกรัม/คน/วนั รวมปริมาณขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม  เท่ากบั (0.4 x 9,327/1,000) หรือ 3.73 ตนั/วนั  หรือ 1,361.45 ตนั/ปี และปริมาณ
ขยะมูลฝอย ของจงัหวดันครราชสีมา  ธันวาคม  2553  เท่ากบั (0.51 x 2,582,089/1,000) หรือ
ประมาณ 1,317 ตนั/วนั และเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากบั (1.48 x 5,701,394/1,000) หรือ
ประมาณ 8,438 ตนั/วนั (กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) 

 
3.3 การส ารวจสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 

สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบนั  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  ยงัไม่มีการ
จดัท าแผนแม่บท  และยงัไม่มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแต่อย่างใด  ประชาชนมีวิธีการก าจดั
ขยะมูลฝอยดว้ยตนเอง  บางครัวเรือนยงัไม่ใหค้วามส าคญัในการคดัแยกประเภทของขยะมูลฝอย  มี
การทิ้งขยะมูลฝอยตามภาชนะท่ีจดัหามาเองในครัวเรือน  ก่อนน าไปกองเผา  บางครัวเรือนไม่มี
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  จะใช้วิธีการเก็บใส่ถุงรวมกบัขยะประเภทอ่ืนๆ  แลว้น าไปทิ้งตามท่ี
สาธารณะ ริมทางเดิน ขา้งถนน  สนามหญา้ ใตต้น้ไม ้ และในล าห้วย   ขยะท่ีเกิดข้ึนในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองขามมีแหล่งท่ีมาจาก  อาคาร  บา้นเรือน  ขยะท่ีทิ้งในแต่ละวนัส่วนใหญ่เป็น
ประเภทขยะมูลฝอยสดหรือขยะมูลฝอยเปียก เช่น เศษอาหาร  เศษเน้ือ  เศษผกั ใบไม ้ และเปลือก
ผลไม ้ รองลงมาเป็นขยะมูลฝอยทัว่ไป เช่น เศษกระดาษ  ถุงพลาสติก  ซองขนม  กล่องโฟม  จาก
การจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนท่ีไม่เหมาะสม  ปัญหาท่ีตามมาก็คือ  ปัญหากล่ินเหม็นของ
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กองขยะ  ปัญหาแมลงวนัและสัตวน์ าโรคชนิดต่างๆ   ปัญหาควนัไฟจากการเผาขยะมูลฝอย   และ
ปัญหาน ้าเสีย 

3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

ขาม 
จ านวน  9,327  คน โดยใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งตามวิธีการของ ยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95%  และก าหนดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้.05   มีสูตรดงัน้ี  

  n     =    N / 1+Ne
2
 

 โดย   n     =    ขนาดของตวัอยา่ง 
   N     =    ขนาดของประชากร   ซ่ึงเท่ากบั  9,327  คน    
    e     =     ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้  ซ่ึงเท่ากบั  .05    

ผลท่ีไดจ้ากการค านวณ   เท่ากบั  383.55   คน  ใช ้ 390   คน        
 

ตารางท่ี 1   ขอ้มูลประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน
(คน) 

ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน
(คน) 

๏  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาองคก์าร  
     บริหารส่วนต าบล  จากจ านวน  34  คน   
๏  พนกังานส่วนต าบลองคก์ารบริหาร  
     ส่วนต าบล   จากจ านวน  18  คน   
 
 
 
 
                                                          รวม 

34 
 

18 
 
 
 
 
 

52 

๏  ผูน้ าหมู่บา้น  (ก านนั   ผูใ้หญ่บา้น  และ   
     ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น)  จ านวน 15  หมู่บา้นๆ   
     ละ 3  คน   
๏  ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า 
     หมู่บา้น (ประธาน อสม.) จ านวน 15   
     หมู่บา้น ๆ  ละ  1  คน   
๏  ประชาชนทัว่ไป  จ านวน 15  หมู่บา้น ๆ   
     ละ  22  คน   
                                                            รวม 

45 
 
 
15 
 
 

330 
 

390 

 
3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่  กฎหมาย  ระเบียบ  เอกสารงาน
ทางวชิาการเพื่อน ามาเป็นฐานการวเิคราะห์   และขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  โดยจ าแนกเป็นแบบสัมภาษณ์ส าหรับคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  
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และพนกังานส่วนต าบล    ส่วนแบบสอบถามนั้นเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  จะมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด 
โดยมีล าดบัขั้นตอนในการพฒันาเคร่ืองมือและเน้ือหาดงัน้ี 

 ลกัษณะของเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถาม    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม ตวัแทน คือ  ผูน้  าหมู่บา้น ประธาน อสม. 
และประชาชนทัว่ไป จ านวน 390  คน  มีลกัษณะเป็นค าถามแบบเลือกค าตอบ(Check List) เน้ือหา
ในแบบสอบถามมี  3  ตอนดงัน้ี  (ภาคผนวก  ก) 
 ตอนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2   ความรู้  ความเขา้ใจเร่ืองขยะของประชาชน    
 ตอนท่ี 3   การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 

แบบสัมภาษณ์   เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง 
ประกอบดว้ยค าถามท่ีให้ผูต้อบแสดงความคิดเห็น (Open–ended Question) โดยเน้ือหาของแบบ
สัมภาษณ์ประกอบดว้ย  วิเคราะห์สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบนัและประเมินสภาพปัญหาใน
อนาคต  การจดัการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม ปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ในการจดัการขยะมูลฝอย  (ภาคผนวก  ข) 

 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
๏  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  ผลงานวจิยั  และสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหาร 
    ส่วนต าบลหนองขาม  อยา่งไม่เป็นทางการ  เพื่อก าหนดกรอบเน้ือหาในการ  
    สร้างแบบสัมภาษณ์ 
๏  จดัท าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ยค าถามท่ีตอ้งการเพื่อตอบ  

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั  ใหค้รบถว้นและครอบคลุมเน้ือหา 
        ๏  ผูศึ้กษาท าการตรวจสอบเคร่ืองมืออีกคร้ังหน่ึงในขั้นตอนน้ี  ตรวจสอบความ  
                 ครอบคลุมของเน้ือหา  ความเขา้ใจของภาษา  ความเขา้ใจตรงกนัของค าถาม 
        ๏  น าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามใหค้ณะกรรมการท่ีปรึกษาตรวจสอบ แลว้   
                 แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเพื่อใหไ้ดแ้บบสัมภาษณ์และแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ใน  
                 การรวบรวมขอ้มูล 
3.3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาก าหนดไว ้ 3  ส่วน  คือ 
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 ข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ผูศึ้กษาเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และพนกังานส่วนต าบล ใช้การสัมภาษณ์
แบบมีจุดเนน้ (Focus Interview)   

 ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  เก็บขอ้มูลจากผูน้ าหมู่บา้น (ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้น)  ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (ประธาน  อสม.)  
และประชาชนทัว่ไป  

3.3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลเชิงปริมาณ   วิเคราะห์โดยการน าขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาแปลง

ขอ้มูลเป็นรหสัตวัเลขและบนัทึกลงในส่ือคอมพิวเตอร์ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  ดงัน้ี     
- ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใชส้ถิติพื้นฐาน  ร้อยละ (Percentage)  
      และความถ่ี  (Frequency) 
- ขอ้มูลผลการสอบถามเก่ียวกบัความรู้  ความเขา้ใจ  และการจดัการขยะมูล

ฝอย ใชร้้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency)  
- ขอ้มูลผลการสอบถามเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ  

ประชาชน   ใชร้้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency)    
 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ   เก่ียวกบัการศึกษาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย  เป็นการน า

ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาน ามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
โดยน าข้อมูลท่ีได้มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่แล้วสรุปเป็นประเด็นหลักและ
พรรณนาขอ้ความอยา่งละเอียด  เร่ิมจากการท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้แลว้น า
ขอ้มูลท่ีมีความหมายในกลุ่มการจดัการขยะเดียวกนัจดัให้อยู่ในหมวดหมู่ แลว้จึง
สรุปประเด็นหลกั  ผูว้ิจยัจ  าแนกและจดัหมวดหมู่ประเภทของขอ้มูลตามลกัษณะ
การสัมภาษณ์ 
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บทที ่4  
ผลการศึกษาและวเิคราะห์ผล 

 

การศึกษา  สภาพปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอ
จกัราช   จงัหวดันครราชสีมา   เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขาม  โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก  ผูน้  าหมู่บา้น (ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
และผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน)  ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (ประธาน อสม.) และ
ประชาชนทัว่ไป   และใช้แบบสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลจากคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และพนกังานส่วนต าบล  แลว้จึงสรุปผลการศึกษาและวเิคราะห์ผล   ดงัน้ี 

 

4.1 การส ารวจปริมาณขยะมูลฝอย 
จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตวัอย่างซ่ึงประกอบด้วย  คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล   พนักงานส่วนต าบล  ประชาชนทัว่ไป  และจากการส ารวจสุ่มเก็บ
ตวัอยา่งของนกัวจิยัเองสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  

การส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างทั้ งต าบล 15 หมู่บ้านๆ ละ 8 
ครัวเรือน โดยการน าขยะเศษอาหาร  ส่ิงของ  และวสัดุท่ีเหลือใชใ้นครัวเรือนในแต่ละวนั น ามาชัง่
หาปริมาณน ้าหนกัรวมทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉล่ียต่อวนั/จ านวนประชากร ไดอ้ตัราการผลิตปริมาณขยะ
มูลฝอยประมาณ  0.3-0.5  กิโลกรัม/คน/วนั รวมปริมาณขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองขาม  เท่ากบั  (0.4 x 9,327 / 1,000) หรือ  3.73  ตนั/วนั หรือ 1,361.45  ตนั/ปี  (ดงั รูปท่ี 4-1,4-
2,4-3) 

 

 
 รูปท่ี 4-1   การส ารวจปริมาณขยะ 
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 รูปท่ี 4-2   การส ารวจปริมาณขยะ  
 

 
 

 รูปท่ี 4-3   ประเภทของขยะมูลฝอย 
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4.2 การส ารวจสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตวัอย่างซ่ึงประกอบด้วย  คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนต าบล   พนกังานส่วนต าบล  ประชาชนทัว่ไป  และจากการส ารวจของนกัวิจยั
เองสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  

สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบนั  จากการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขามยงัไม่มี
แผนแม่บท  และยงัไม่มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแต่อย่างใด  ประชาชนส่วนใหญ่มีวิธีการ
จดัการขยะมูลฝอยดว้ยตนเอง  และยงัไม่ให้ความส าคญัในการคดัแยกประเภทของขยะมูลฝอย  มี
การทิ้งขยะมูลฝอยตามภาชนะท่ีจดัหามาเองในครัวเรือน ก่อนน าไปกองเผา บางครัวเรือนไม่มี
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  จะใช้วิธีการเก็บใส่ถุงรวมกับขยะประเภทอ่ืนๆ แล้วน าไปทิ้งตามท่ี
สาธารณะ ริมทางเดิน ขา้งถนน สนามหญา้ ใตต้น้ไม ้ และในล าห้วย  ขยะท่ีเกิดข้ึนในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองขามมีแหล่งท่ีมาจาก  อาคาร บา้นเรือน และแหล่งชุมชน  ขยะท่ีทิ้งในแต่ละ
วนัส่วนใหญ่เป็นประเภทขยะมูลฝอยสดหรือขยะมูลฝอยเปียก เช่น เศษอาหาร  เศษเน้ือ  เศษผกั 
ใบไม ้ และเปลือกผลไม ้ รองลงมาเป็นขยะมูลฝอยทัว่ไป เช่น เศษกระดาษ  ถุงพลาสติก  ซองขนม  
กล่องโฟม  จากการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนท่ีไม่เหมาะสม   ปัญหาท่ีตามมาก็คือ  ปัญหา
กล่ินเหม็นของกองขยะ ปัญหาแมลงวนัและสัตวน์ าโรคชนิดต่างๆ  ปัญหาควนัไฟจากการเผาขยะ
มูลฝอย  ปัญหาน ้าเสีย   
(ดงั รูปท่ี 4-4,4-5,4-6)  
 

 
 รูปท่ี 4-4   สภาพการทิ้งขยะแบบกองกลางแจง้ 
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 รูปท่ี 4-5   สภาพการทิ้งขยะแบบกองกลางแจง้ 
 
 
 

 
 

 รูปท่ี 4-6   สภาพการทิ้งขยะตามริมถนน 
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4.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
จากประชากรกลุ่มตวัอย่าง   จ  านวน 390  คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 4.18  ของประชากร

ทั้งส้ิน  9,327  คน  ซ่ึงประกอบด้วย  ผูน้  าหมู่บ้าน (ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน และผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน) 
ประธาน อสม.  และประชาชนทัว่ไป  ผูว้ิจ ัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และน าข้อมูลมา
วเิคราะห์ตามหลกัวชิาการทางสถิติ  เสนอผลการศึกษา   ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน ) ร้อยละ 

1.  เพศ   
            ๏  ชาย  
            ๏  หญิง 

 
107 
283 

 
27.4 
72.6 

                รวม 390 100 

2.  อาย ุ            
            ๏  ต ่ากวา่ 20 ปี 
            ๏  20-30  ปี 
            ๏  31-40  ปี 
            ๏  41-50  ปี 
            ๏  50  ปีข้ึนไป 

 
34 
61 

150 
104 
41 

 
8.7 

15.6 
38.5 
26.7 
10.5 

                รวม 390 100 

3.  ระดบัการศึกษา              
           ๏  ประถมศึกษา 
           ๏  มธัยมศึกษา/ปวช. 
           ๏  ปวส./อนุปริญญา 
           ๏  ปริญญาตรี 
           ๏  สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
224 
116 
18 
24 
8 

 
57.4 
29.7 
4.6 
6.2 
2.1 

                รวม 390 100 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ)  
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน ) ร้อยละ 

4. สถานภาพในครัวเรือน 
           ๏  หวัหนา้ครัวเรือน 
           ๏  ผูอ้าศยั 
           ๏  อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

 
142 
248 

0 

 
36.4 
63.6 

0 
                รวม 390 100 
5. ขนาดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

    ๏  1 – 2  คน 
    ๏  3 – 4  คน   
    ๏  5 – 6  คน  
    ๏  7 – 8  คน 

           ๏  9  คนข้ึนไป 

 
38 

232 
84 
31 
5 

 
9.7 

59.5 
21.6 
7.9 
1.3 

                รวม 390 100 
6.  อาชีพหลกัของครัวเรือน 
           ๏  รับจา้ง 
           ๏  คา้ขาย     
           ๏  ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
           ๏  ท านา/ท าไร่/เล้ียงสัตว ์
           ๏  อ่ืนๆ............................ 

 
46 
19 
27 

288 
10 

 
11.8 
4.9 
6.9 

73.8 
2.6 

                รวม 390 100 
7.  ระดบัรายไดร้วมของครัวเรือนต่อเดือน 
           ๏ นอ้ยกวา่  5,000  บาท 
           ๏  5,000 – 10,000  บาท 
           ๏  10,000 – 15,000  บาท 
           ๏  15,000  บาทข้ึนไป 

 
172 
145 
48 
25 

 
44.1 
37.2 
12.3 
6.4 

                รวม 390 100 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ)  
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน ) ร้อยละ 

8.  ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอย
ประเภทใด 
         ๏  ขยะย่อยสลายได ้ ไดแ้ก่  เศษผกัผลไม,้ เศษอาหาร, 
ใบไม,้ เศษเน้ือสัตว,์ เปลือกผลไม ้
         ๏  ขยะรีไซเคิล ไดแ้ก่  แกว้ ,กระดาษ, กระป๋องเคร่ืองด่ืม, 
เศษพลาสติก, เศษอลูมิเนียม                      
         ๏  ขยะทัว่ไป ไดแ้ก่  ถุงพลาสติก, ซองขนม, โฟม, ฟอยล,์ 
ห่อพลาสติก 
         ๏  ขยะอนัตราย ไดแ้ก่  ถ่านไฟฉาย, หลอดฟูออเรสเซนต์, 
แบตเตอร่ี, ภาชนะบรรจุสารก าจดัศตัรูพืช, กระป๋องสเปรยบ์รรจุ
สีหรือสารเคมี 
         ๏  อ่ืนๆ............................ 
 

 
 

146 
 

6 
 

95 
 

26 
 
 

117 

 
 

37.4 
 

1.5 
 

24.4 
 

6.7 
 
 

30.0 

                รวม 390 100 
 

จากตารางท่ี 2   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
ของประชาชน  จ านวน  390  คน  สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  

ขอ้ค าถามท่ี 1 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม  พบว่าประชาชนในเขต อบต.หนองขามท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 283  คน คิดเป็นร้อยละ 72.6  เป็นเพศชาย 
จ านวน 107  คน  คิดเป็นร้อยละ 27.4  ตามล าดบั   

ขอ้ค าถามท่ี 2 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40  ปี จ  านวน  150  คน  คิดเป็นร้อยละ 38.5   รองลงมา คือ อายุระหวา่ง  41-
50  จ  านวน 104  คน  คิดเป็นร้อยละ 26.7   อายรุะหวา่ง 20 -30  จ  านวน 61  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.6   
อายุ  50  ปีข้ึนไป  จ  านวน 41  คน   คิดเป็นร้อยละ 10.5  และอายุต ่ากวา่ 20  ปี  จ  านวน 34  คน คิด
เป็นร้อยละ  8.7  ตามล าดบั   

ขอ้ค าถามท่ี 3 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา  จ านวน  224  คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมา คือ 
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. จ านวน  116  คน  คิดเป็นร้อยละ 29.7  การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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จ านวน 24  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.2  การศึกษาระดบัปวส./อนุปริญญา  จ านวน 18  คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.6  และการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  จ  านวน 8  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.1  ตามล าดบั   

ขอ้ค าถามท่ี 4 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีสถานภาพในครัวเรือน  เป็นผูอ้าศยั  จ  านวน 248  คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมาเป็น
หวัหนา้ครัวเรือน  จ านวน 142 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.4  ตามล าดบั   

ขอ้ค าถามท่ี 5 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีขนาดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมา
คือ ขนาดของสมาชิกในครัวเรือน 5-6 คน  จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 ขนาดของสมาชิกใน
ครัวเรือน 1-2  คน  จ านวน 38  คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ขนาดของสมาชิกในครัวเรือน  7-8  คน  
จ านวน  31 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.9  และขนาดของสมาชิกในครัวเรือน 9  คนข้ึนไป จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.3  ตามล าดบั    

ขอ้ค าถามท่ี 6 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอาชีพท านา/ท าไร่/เล้ียงสัตว ์ จ  านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 รองลงมา คือ อาชีพรับจา้ง  
จ  านวน 46  คน คิดเป็นร้อยละ 11.8  อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จ  านวน 27  คน  คิดเป็นร้อยละ 
6.9  อาชีพคา้ขาย  จ านวน 19  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.9  และอาชีพอ่ืนๆ  จ านวน 10  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 2.6  ตามล าดบั   

ขอ้ค าถามท่ี 7 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีระดบัรายไดร้วมของครัวเรือนต่อเดือน  นอ้ยกวา่ 5,000 บาท จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.1 รองลงมามีระดบัรายไดร้วมของครัวเรือนต่อเดือน คือ 5,000-10,000 บาท จ านวน 145 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.2  มีระดบัรายไดร้วมของครัวเรือนต่อเดือน 10,000-15,000 บาท จ านวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.3  และมีระดบัรายไดร้วมของครัวเรือนต่อเดือน 15,000 บาทข้ึนไป จ านวน 25  คน  
คิดเป็นร้อยละ  6.4  ตามล าดบั    

ขอ้ค าถามท่ี 8 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เร่ืองขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยประเภทยอ่ยสลายได ้ ไดแ้ก่ 
เศษผกัผลไม,้ เศษอาหาร, ใบไม,้ เศษเน้ือสัตว,์ เปลือกผลไม ้  จ านวน 146  คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 
รองลงมา  คือขยะอ่ืนๆ   จ  านวน  117  คน  คิดเป็นร้อยละ 30.0  ขยะทัว่ไป ไดแ้ก่ ถุงพลาสติก, ซอง
ขนม,โฟม, ฟอยล,์ ห่อพลาสติก จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 ขยะอนัตราย ไดแ้ก่ ถ่านไฟฉาย, 
หลอดฟูออเรสเซนต์, แบตเตอร่ี, ภาชนะบรรจุสารก าจดัศตัรูพืช, กระป๋องสเปรย ์ บรรจุสีหรือ
สารเคมี  จ  านวน 26  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.7  และขยะรีไซเคิล ไดแ้ก่ แกว้, กระดาษ, กระป๋อง
เคร่ืองด่ืม, เศษพลาสติก, เศษอลูมิเนียม  จ านวน 6  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.5  ตามล าดบั 
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4.2.2 ความรู้ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน   
จากประชากรกลุ่มตวัอย่าง   จ  านวน 390  คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 4.18  ของประชากร

ทั้งส้ิน  9,327  คน  ซ่ึงประกอบด้วย  ผูน้  าหมู่บ้าน (ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน และผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน) 
ประธาน อสม.  และประชาชนทัว่ไป  ผูว้ิจ ัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และน าข้อมูลมา
วเิคราะห์ตามหลกัวชิาการทางสถิติ  เสนอผลการศึกษา    ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3   แสดงความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองขยะของประชาชน   

ความรู้  ความเข้าใจ 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1.  ขยะหมายถึง  ส่ิงของต่างๆ  ท่ีไม่มีประโยชน์  และ 
     ไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์อะไรไดอี้ก 

167 42.8 216 55.4 7 1.8 

2.  ขยะเปียกหมายถึง  เศษอาหาร  เศษผกั  เปลือกผลไม ้ 361 92.6 27 6.9 2 0.5 

3.  ขยะแหง้หมายถึง  ขยะพวกกระดาษ  พลาสติก  เศษ   
     เหลก็แกว้  กระป๋อง  อลูมิเนียม 

359 92.1 29 7.4 2 0.5 

4.  ขยะท่ีเปียกน ้าทุกชนิดหมายถึงขยะเปียก 188 48.2 198 50.8 4 1.0 

5.  การคดัแยกขยะท าใหป้ริมาณขยะนอ้ยลง 335 85.9 39 10.0 16 4.1 

6.  การแกปั้ญหาขยะเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการ              
     เท่านั้น 

14 3.6 373 95.6 3 0.8 

7.  ขยะมลูฝอยทุกประเภท  ควรเกบ็รวบรวมไวด้ว้ยกนั 114 29.2 257 65.9 19 4.9 

8.  แบตเตอร่ี  ภาชนะบรรจุสารก าจดัศตัรูพืช   หลอดฟ ู
     ออเรสเซนต ์ เป็นขยะอนัตราย 

356 91.3 25 6.4 9 2.3 

9.  ขยะมลูฝอยท าใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และ  
     เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์

303 77.7 72 18.5 15 3.8 

10.  การแยกขยะอนัตรายต่างๆ   ก่อนน าไปทิ้งเป็น  
       ส่ิงจ าเป็น 

372 95.4 14 3.6 4 1.0 

11.  การหลีกเล่ียงการใชถุ้งพลาสติก  โฟม  สามารถ 
       ช่วยลดปริมาณขยะได ้

353 90.5 35 9.0 2 0.5 

12.  การคดัแยกขยะก่อนทิ้งช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 378 96.9 10 2.6 2 0.5 

13.  ขยะมลูฝอยสด  ซากสัตว ์ มลูสัตว ์ ไม่ควรก าจดั 
       โดยวธีิการฝังกลบ 

140 35.9 235 60.3 15 3.8 

  14.  ขยะท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเส่ือมโทรม  ชุมชนไม่เป็น   
         ระเบียบเรียบร้อย  และเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรค 

353 90.5 28 7.2 9 2.3 

15.  การก าจดัขยะอนัตรายมีวธีิการเหมือนขยะทัว่ไป 71 18.2 309 79.2 10 2.6 
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จากตารางท่ี 3 ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน ซ่ึงผลการศึกษาจาก
แบบสอบถามของประชาชน  จ านวน 390  คน  สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  

ข้อค าถามท่ี 1  ขยะหมายถึง ส่ิงของต่างๆ ท่ีไม่มีประโยชน์ และไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์อะไรไดอี้ก  ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ตอบว่า ไม่ใช่ มากท่ีสุด  จ  านวน 216  คน คิดเป็นร้อยละ 55.4  รองลงมา ตอบว่า ใช่  จ  านวน 
167 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8  และน้อยท่ีสุด ตอบว่า ไม่ทราบ  จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.8  
ตามล าดบั  

ข้อค าถามท่ี 2  ขยะเปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผกั เปลือกผลไม้ ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบวา่ ใช่ มากท่ีสุด  จ  านวน 361 คน  
คิดเป็นร้อยละ  92.6  รองลงมา  ตอบว่า ไม่ใช่  จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และน้อยท่ีสุด 
ตอบวา่ ไม่ทราบ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  0.5  ตามล าดบั 

ขอ้ค าถามท่ี 3   ขยะแห้งหมายถึง  ขยะพวกกระดาษ  พลาสติก  เศษเหล็ก  แกว้  กระป๋อง  
อลูมิเนียม ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า 
ใช่ มากท่ีสุด  จ  านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 92.1 รองลงมา  ตอบวา่ ไม่ใช่ จ  านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.4  และนอ้ยท่ีสุด  ตอบวา่ ไม่ทราบ  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5  ตามล าดบั 

ขอ้ค าถามท่ี 4 ขยะท่ีเปียกน ้ าทุกชนิดหมายถึงขยะเปียก ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบวา่ ไม่ใช่ มากท่ีสุด  จ  านวน 198 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.8 รองลงมา ตอบวา่ ใช่  จ  านวน 188  คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 และนอ้ยท่ีสุด  ตอบวา่ ไม่ทราบ 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  ตามล าดบั 

ขอ้ค าถามท่ี 5  การคดัแยกขยะท าให้ปริมาณขยะน้อยลง  ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ตอบวา่ ใช่ มากท่ีสุด  จ  านวน 335 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.9 รองลงมา ตอบว่า ไม่ใช่  จ  านวน 39  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.0 และน้อยท่ีสุด  ตอบว่า ไม่
ทราบ จ านวน 16  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดบั 

ขอ้ค าถามท่ี 6  การแกปั้ญหาขยะเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการเท่านั้น ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ไม่ใช่ มากท่ีสุด จ านวน 373 
คน คิดเป็นร้อยละ 95.6 รองลงมา ตอบวา่ ใช่  จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และนอ้ยท่ีสุด  ตอบ
วา่ ไม่ทราบ จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.8  ตามล าดบั 

ขอ้ค าถามท่ี 7  ขยะมูลฝอยทุกประเภท ควรเก็บรวบรวมไวด้้วยกัน ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ไม่ใช่ มากท่ีสุด จ านวน 257 
คนคิดเป็นร้อยละ 65.9 รองลงมา ตอบวา่ ใช่  จ  านวน 114 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.2  และนอ้ยท่ีสุด   
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ตอบวา่ ไม่ทราบ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9  ตามล าดบั 
ขอ้ค าถามท่ี 8  แบตเตอร่ี  ภาชนะบรรจุสารก าจดัศตัรูพืช   หลอดฟูออเรสเซนต์เป็นขยะ

อนัตราย  ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า 
ใช่ มากท่ีสุด  จ  านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 91.3 รองลงมา ตอบวา่ ไม่ใช่ จ  านวน 25 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 6.4  และนอ้ยท่ีสุด  ตอบวา่ ไม่ทราบ  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  ตามล าดบั 

ขอ้ค าถามท่ี 9   ขยะมูลฝอยท าให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์
ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ใช่ มาก
ท่ีสุด  จ  านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 77.7 รองลงมา ตอบวา่ ไม่ใช่  จ  านวน 72  คน  คิดเป็นร้อยละ 
18.5 และนอ้ยท่ีสุด  ตอบวา่ ไม่ทราบ  จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 

ขอ้ค าถามท่ี 10   การแยกขยะอนัตรายต่างๆ  ก่อนน าไปทิ้งเป็นส่ิงจ าเป็น ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบวา่ ใช่ มากท่ีสุด  จ  านวน 372 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.4 รองลงมา ตอบวา่ ไม่ใช่  จ  านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.6 และนอ้ยท่ีสุด  ตอบ
วา่ ไม่ทราบ จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.0  ตามล าดบั 

ขอ้ค าถามท่ี 11   การหลีกเล่ียงการใชถุ้งพลาสติก  โฟม  สามารถช่วยลดปริมาณขยะได ้ ผล
การศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบวา่ ใช่ มากท่ีสุด  
จ  านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 90.5 รองลงมา ตอบวา่ ไม่ใช่ จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และ
นอ้ยท่ีสุด  ตอบวา่ ไม่ทราบ จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.5  ตามล าดบั  

ข้อค าถามท่ี 12 การคัดแยกขยะก่อนทิ้งช่วยแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบวา่ ใช่ มากท่ีสุด  จ  านวน 378 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.9 รองลงมา ตอบวา่ ไม่ใช่  จ  านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 2.6  และนอ้ยท่ีสุด ตอบ
วา่ ไม่ทราบ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5  ตามล าดบั 

ขอ้ค าถามท่ี 13 ขยะมูลฝอยสด  ซากสัตว ์  มูลสัตว ์ ไม่ควรก าจดัโดยวิธีการฝังกลบ  ผล
การศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ไม่ใช่ มาก
ท่ีสุด  จ  านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมา ตอบวา่ใช่  จ  านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 
และนอ้ยท่ีสุด  ตอบวา่ ไม่ทราบ จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.8  ตามล าดบั 

ขอ้ค าถามท่ี 14 ขยะท าให้ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม   ชุมชนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  และ
เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรค  ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ตอบวา่ ใช่ มากท่ีสุด จ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 90.5 รองลงมา ตอบวา่ ไม่ใช่ จ  านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และน้อยท่ีสุด  ตอบว่า ไม่ทราบ จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.3 
ตามล าดบั  
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ข้อค าถามท่ี 15 การก าจัดขยะอันตรายมีวิธีการเหมือนขยะทั่วไป  ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ไม่ใช่ มากท่ีสุด จ านวน 309 
คนคิดเป็นร้อยละ 79.2 รองลงมา ตอบว่าใช่  จ  านวน 71 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.2  และน้อยท่ีสุด  
ตอบวา่ ไม่ทราบ  จ านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 2.6  ตามล าดบั  

4.2.3 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 
จากประชากรกลุ่มตวัอย่าง   จ  านวน 390  คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 4.18  ของประชากร

ทั้งส้ิน  9,327  คน  ซ่ึงประกอบด้วย  ผูน้  าหมู่บ้าน (ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน และผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน) 
ประธาน อสม.  และประชาชนทัว่ไป  ผูว้ิจ ัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และน าข้อมูลมา
วเิคราะห์ตามหลกัวชิาการทางสถิติ  เสนอผลการศึกษา   ดงัตารางท่ี 4 

จากตารางท่ี 4  การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนซ่ึงผลการศึกษาจาก
แบบสอบถามของประชาชน   จ  านวน 390  คน  สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  

ขอ้ค าถามท่ี 1  รูปแบบการจดัการขยะประเภท หลอดไฟ  ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบวา่ ฝังกลบ มากท่ีสุด  จ  านวน 229  คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.7  รองลงมา ตอบวา่ ทิ้ง  จ  านวน 112  คน คิดเป็นร้อยละ 28.7  และตอบวา่ ขาย  จ  านวน 
47 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.1 และน้อยท่ีสุดตอบว่า น าไปใช้ต่อ  จ  านวน 2  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.5  
ตามล าดบั  

ขอ้ค าถามท่ี 2  รูปแบบการจดัการขยะประเภท  เศษอาหาร  เศษผกั  ผลไม ้ ผลการศึกษา
สรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ฝังกลบ มากท่ีสุด 
จ านวน 163  คน คิดเป็นร้อยละ 41.8  รองลงมา ตอบว่า ทิ้ง  จ  านวน 110  คน คิดเป็นร้อยละ 28.2  
และตอบวา่ น าไปใช้ต่อ  จ  านวน 100  คน คิดเป็นร้อยละ 25.6  และตอบว่า เผา จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.8และนอ้ยท่ีสุดตอบวา่ ขาย  จ  านวน 6  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั  

 ขอ้ค าถามท่ี 3  รูปแบบการจดัการขยะประเภท  เศษกระดาษ หนงัสือเก่า  ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ขาย มากท่ีสุด  จ  านวน 348  
คน คิดเป็นร้อยละ 89.2  รองลงมา ตอบวา่ น าไปใชต่้อ  จ  านวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 5.1  และตอบ
วา่ เผา  จ านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 4.9  และนอ้ยท่ีสุดตอบวา่ ฝังกลบ  จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 0.8 ตามล าดบั  

ข้อค าถามท่ี  4   รูปแบบการจัดการขยะประเภท  ถ่านไฟฉาย ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ฝังกลบ มากท่ีสุด  จ  านวน 
240  คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมา ตอบวา่ ทิ้ง  จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3  และตอบวา่ 
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ขาย  จ านวน 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.8  และตอบว่า เผา  จ  านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.1 และ
นอ้ยท่ีสุดตอบวา่ น าไปใชต่้อ  จ  านวน 5  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.3  ตามล าดบั  

ขอ้ค าถามท่ี 5  รูปแบบการจดัการขยะประเภท โฟม ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวา่
ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบวา่  เผา  มากท่ีสุด  จ  านวน 197  คน คิดเป็นร้อยละ 
50.5 รองลงมา ตอบวา่  ฝังกลบ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  และตอบวา่ ทิ้ง  จ  านวน 60 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.4  และตอบว่า ขาย  จ  านวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.5  และน้อยท่ีสุดตอบว่า 
น าไปใชต่้อ  จ  านวน 11  คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  ตามล าดบั  

ขอ้ค าถามท่ี 6  รูปแบบการจดัการขยะประเภท เศษผา้ ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบวา่  น าไปใชต่้อ  มากท่ีสุด  จ  านวน 153 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.2 รองลงมา  ตอบว่า  เผา  จ  านวน  96  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.6  และตอบว่า  ทิ้ง 
จ  านวน 53  คน  คิดเป็นร้อยละ 13.6  และตอบวา่ ฝังกลบ  จ านวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.5  และ
นอ้ยท่ีสุดตอบวา่ ขายจ านวน 43  คน คิดเป็นร้อยละ 11.0  ตามล าดบั  

ขอ้ค าถามท่ี 7  รูปแบบการจดัการขยะประเภท ใบไม ้ก่ิงไม ้ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบวา่  เผา มากท่ีสุด  จ  านวน 194 คน คิดเป็นร้อย
ละ 49.7 รองลงมา ตอบว่า  ฝังกลบ จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และตอบว่า น าไปใช้ต่อ 
จ านวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.6  และตอบว่า ทิ้ง  จ  านวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.2 และน้อย
ท่ีสุดตอบวา่ ขาย  จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  ตามล าดบั  

ขอ้ค าถามท่ี 8  รูปแบบการจดัการขยะประเภท ขวดแกว้ ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบวา่  ขาย  มากท่ีสุด  จ  านวน 309 คน คิดเป็นร้อย
ละ 79.2 รองลงมา ตอบว่า  ฝังกลบ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และตอบว่า น าไปใช้ต่อ 
จ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.4  และตอบว่า ทิ้ง  จ  านวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.3 และน้อย
ท่ีสุดตอบวา่ เผา  จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  ตามล าดบั  

ขอ้ค าถามท่ี 9  รูปแบบการจดัการขยะประเภท เศษโลหะ ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบวา่ ขาย มากท่ีสุด  จ  านวน 338  คน คิดเป็นร้อย
ละ 86.7  รองลงมา ตอบว่า ฝังกลบ  จ านวน 27  คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  และตอบว่า น าไปใช้ต่อ  
จ  านวน 19  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.9  และน้อยท่ีสุดตอบว่า ทิ้ง  จ  านวน 6  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.5  
ตามล าดบั  

ขอ้ค าถามท่ี 10  รูปแบบการจดัการขยะประเภท  เศษอิฐ ช้ินส่วนของคอนกรีต กระเบ้ือง 
ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ทิ้ง  มาก
ท่ีสุด  จ  านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4  รองลงมา ตอบว่า  ฝังกลบ  จ านวน 126  คน คิดเป็น  
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ร้อยละ  32.3 และตอบวา่ น าไปใชต่้อ จ านวน 105 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.9  และตอบวา่ ขาย จ านวน 
11 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.8  และนอ้ยท่ีสุดตอบวา่ เผา  จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5  ตามล าดบั  

ขอ้ค าถามท่ี 11  รูปแบบการจดัการขยะประเภท   กระป๋องสเปรย ์ กระป๋องบรรจุสารเคมี  
ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ขาย มาก
ท่ีสุด  จ  านวน 192  คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมา  ตอบวา่  ฝังกลบ  จ านวน 162  คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.5  และตอบว่า ทิ้ง จ  านวน 28  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.2  และน้อยท่ีสุดตอบว่า  น าไปใช้ต่อ  
จ  านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.1  ตามล าดบั  

ข้อค าถามท่ี  12  รูปแบบการจัดการขยะประเภท  แบตเตอร่ี   ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวา่ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ขาย มากท่ีสุด  จ  านวน 336  
คน คิดเป็นร้อยละ 86.2  รองลงมา  ตอบวา่  ฝังกลบ  จ  านวน 33  คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  และตอบวา่ 
ทิ้ง จ  านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.8  และนอ้ยท่ีสุดตอบวา่  น าไปใชต่้อ  จ  านวน 10  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 2.6  ตามล าดบั  

ข้อค าถามท่ี 13 รูปแบบการจัดการขยะประเภท  ขวดพลาสติก  ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ขาย มากท่ีสุด จ านวน 358 
คน คิดเป็นร้อยละ 91.8 รองลงมา  ตอบว่า  น าไปใช้ต่อ  จ  านวน 22  คน คิดเป็นร้อยละ 5.6  และ
ตอบวา่ ฝังกลบ  จ  านวน 8  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.1  และนอ้ยท่ีสุดตอบวา่  ทิ้ง  จ  านวน 2 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 0.5  ตามล าดบั  

ข้อค าถามท่ี  14  รูปแบบการจัดการขยะประเภท  ถุงพลาสติก  ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า เผา  มากท่ีสุด  จ  านวน 154 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.5  รองลงมา ตอบวา่  ขาย จ านวน 142  คน คิดเป็นร้อยละ 36.4  และตอบว่า  
ฝังกลบ จ านวน 65 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.7  และตอบวา่ น าไปใชต่้อ  จ  านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 
3.8  และนอ้ยท่ีสุดตอบวา่ ทิ้ง  จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6  ตามล าดบั  

ขอ้ค าถามท่ี 15  รูปแบบการจดัการขยะประเภท  ขยะมูลฝอยสด  เช่น ซากสัตว ์ มูลสัตว ์ 
ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ฝังกลบ  
มากท่ีสุด  จ  านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9  รองลงมา ตอบวา่  น าไปใชต่้อ  จ  านวน 88  คน คิด
เป็นร้อยละ 22.6  และตอบวา่  ทิ้ง  จ  านวน 27 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.9  และตอบวา่ เผา  จ  านวน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.5  และนอ้ยท่ีสุดตอบวา่ ขาย  จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 4   การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 

 
 
 

ประเภทขยะ 
ทิง้ เผา ฝังกลบ ขาย น าไปใช้ต่อ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

1. หลอดไฟ  112 28.7 0 0 229 58.7 47 12.1 2 0.5 

2. เศษอาหาร เศษผัก  
ผลไม ้

110 28.2 11 2.8 163 41.8 6 1.5 100 25.6 

3. เศษกระดาษ  หนงัสือเก่า 0 0 19 4.9 3 0.8 348 89.2 20 5.1 

4. ถ่านไฟฉาย 87 22.3 8 2.1 240 61.5 50 12.8 5 1.3 

5. โฟม 60 15.4 197 50.5 81 20.8 41 10.5 11 2.8 

6. เศษผา้ 53 13.6 96 24.6 45 11.5 43 11.0 153 39.2 

7. ใบไม ้ ก่ิงไม ้ 28 7.2 194 49.7 113 29.0 6 1.5 49 12.6 

8. ขวดแกว้ 13 3.3 3 0.8 40 10.3 309 79.2 25 6.4 

9. เศษโลหะ 6 1.5 0 0 27 6.9 338 86.7 19 4.9 

10. เศษอิฐ  ช้ินส่วนของ             
คอนกรีต   กระเบ้ือง 

146 37.4 2 0.5 126 32.3 11 2.8 105 26.9 

11.ก ร ะ ป๋ อ ง ส เ ป ร ย ์ 
กระป๋องบรรจุสารเคมี 

28 7.2 0 0 162 41.5 192 49.2 8 2.1 

12. แบตเตอร่ี 11 2.8 0 0 33 8.5 336 86.2 10 2.6 

13. ขวดพลาสติก 2 0.5 0 0 8 2.1 358 91.8 22 5.6 

14. ถุงพลาสติก 14 3.6 154 39.5 65 16.7 142 36.4 15 3.8 

15. ขยะมูลฝอยสด เช่น 
ซากสตัว ์ มูลสตัว ์

27 6.9 6 1.5 265 67.9 4 1.0 88 22.6 
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4.2.4 วเิคราะห์สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันและประเมินสภาพปัญหาในอนาคต 
จากประชากรกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงประกอบดว้ย  คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล  และพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวดั
นครราชสีมา  จ านวน  52  คน  สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  

จาการศึกษา  พบว่าขยะท่ีเกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขามมีแหล่งท่ีมา
จาก  อาคาร บา้นเรือน และแหล่งชุมชน  ขยะท่ีเกิดในแต่ละวนัส่วนใหญ่เป็นประเภทขยะมูลฝอย
สดหรือขยะมูลฝอยเปียก  เช่น เศษอาหาร  เศษเน้ือ  เศษผกั  และเปลือกผลไม ้  รองลงมาเป็นขยะ
ทัว่ไป เช่น เศษกระดาษ  ถุงพลาสติก  ซองขนม  กล่องโฟม  ประชาชนส่วนใหญ่มีวิธีการจดัการ
ขยะมูลฝอยดว้ยตนเอง และยงัไม่ให้ความส าคญัในการคดัแยกประเภทของขยะมูลฝอย  มีการทิ้ง
ขยะมูลฝอยตามภาชนะท่ีจดัหามาเองในครัวเรือน  ก่อนน าไปกองเผา  บางครัวเรือนไม่มีภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอย  จะใชว้ิธีการเก็บใส่ถุงรวมกบัขยะประเภทอ่ืนๆ  แลว้น าไปทิ้งตามท่ีสาธารณะ  
ริมทางเดิน ขา้งถนน สนามหญา้ ใตต้น้ไม ้ และในล าห้วย  ปัญหาท่ีตามมาก็คือ  ปัญหากล่ินเหม็น
ของกองขยะ ปัญหาแมลงวนัและสัตวน์ าโรคชนิดต่างๆ  ปัญหาควนัไฟจากการเผาขยะมูลฝอย  
ปัญหาน ้ าเสีย  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และสุขภาพของประชาชนโดยตรง  
และคาดว่าในอนาคตขยะมูลฝอยจะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน  หากไม่มีมาตรการหรือแนวทางในการ
แกไ้ขท่ีเหมาะสม  เน่ืองจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของชุมชน  

4.2.5 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
จากประชากรกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงประกอบดว้ย  คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล  และพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวดั
นครราชสีมา  จ านวน  52  คน  สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  
 จากการศึกษา  พบวา่ในปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม ยงัไม่มีการจดัท าแผน 
และยงัไม่มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแต่อยา่งใด และมีขอ้จ ากดัหลายดา้น ส่วนใหญ่มีความเห็น
ร่วมกนัว่ามีความจ าเป็น  ควรร่วมมือกนัทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และควรให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย   เพื่อใหส้ามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งส่งเขา้ไปท าลาย
ดว้ยระบบต่างๆ ให้นอ้ยท่ีสุด  และสามารถน าขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน์ทั้งในส่วนของการใชซ้ ้ า
และแปรรูปเพื่อใช้ใหม่  รวมถึงการก าจดัท่ีไดผ้ลพลอยได้ เช่น ท าปุ๋ยหมกั  สามารถสรุปแนว
ทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอย   ดงัน้ี 

1. ด้านการวางแผน  

 แผนงานสร้างจิตส านึก 
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๏    เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน ผูป้ระกอบการ 
องค์กรพฒันาเอกชน  หรือบุคลากรหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้เกิดความรู้  
ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื 

๏    เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนให้มีจิตส านึกและให้เกิดความ
ตระหนกัต่อการแก้ไขปัญหาและการจดัการขยะมูลฝอย โดยพฤติกรรมท่ีมี
ความเหมาะสมนั้นเกิดจากการตดัสินใจท่ีมาจากความรู้ความเจา้ใจ การปฏิบติั
จริงดว้ยตนเอง การเขา้มีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย ไดแ้ก่  การไม่
ละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบั  การช่วยดูแลสอดส่องและการร่วมกนัในการ
รักษาความสะอาดของชุมชน 

 แผนงานเฝ้าระวงัและป้องกนั  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจ  าเป็นในการวางแผนการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน  

 แผนงานบ าบดัและฟ้ืนฟู 
๏   เพื่อให้การจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่

การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการก าจดั 
  ๏    เพื่อปรับสภาพความเส่ือมโทรมในพื้นท่ี  ใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมเป็นล าดบั 

 แผนงานศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการ เพื่อมุ่งเนน้ให้มีการศึกษา  ส ารวจและวิเคราะห์
พิจารณาความเหมาะสมระบบทางเทคนิคการก่อสร้าง การวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ก่อนการก่อสร้าง  ระหวา่งการก่อสร้าง และเม่ือก่อสร้างเสร็จ 

2. ด้านการบริหารจัดการ 

 เนน้การจดัการขยะมูลฝอยในรูปของประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะ
มูลฝอยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  ตั้ งแต่ร่วมวางแผน  การ
ก าหนดแผนงาน/โครงการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในทุกขั้นตอนอย่าง
ต่อเน่ือง  

 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย เช่น การ
เก็บรวบรวม  การขนส่ง  การก าจดั  ตลอดจนธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการน าขยะมูลฝอยมา
ใชป้ระโยชน์ซ่ึงจะช่วยให้เป็นการลดภาระและค่าใชจ่้ายขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม 

 รณรงค์ และส่งเสริมให้มีการคดัแยกขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณขยะ มุ่งเป้าหมาย
ลดปริมาณขยะท่ีแหล่งก าเนิด  และการแปรรูปใชใ้หม่ หรือใชซ้ ้ า   
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 ควรมีการเกล่ียบุคลากรดา้นอ่ืนๆ เพื่อเสริมทางดา้นงานบริการจดัเก็บขยะมูลฝอย  
ซ่ึงมีจ านวนจ ากดัและไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน และควรมีมาตรการในการจูง
ใจสร้างขวญัและก าลงัใจ  เช่น การใหค้่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  
หรือวนัหยดุราชการต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ 

 ในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ควรพิจารณาจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะมูลฝอยในจ านวนท่ีเหมาะสมดว้ย 

 จดัหาถงัขยะ รถขนขยะ และบุคลากรใหเ้พียงพอต่อการจดัการขยะท่ีเพิ่มข้ึน 
 ควรจดัให้มีการปรับปรุงและฟ้ืนฟูสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั 

ตลอดจนใหมี้การจดัการขยะมูลฝอยแบบถูกสุขลกัษณะ เพื่อป้องกนัปัญหารบกวน
ด้านสุขภาพอนามัยและมลภาวะท่ีอาจเกิดข้ึนกับชุมชนใกล้เคียง อีกทั้ งมิให้
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยมีสภาพภูมิทศัน์ท่ีไม่น่าดู 

 ควรก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน ซ่ึงจะช่วยแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยอีกส่วนหน่ึง 

 น าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจดัการขยะมูลฝอยและน าแผนการ
จดัการขยะมูลฝอยไปด าเนินการใหเ้กิดเป็นรูปธรรมอยา่งจริงจงั 

 การใช้เทคโนโลยีเก่ียวกบัการจดัท าระบบท าปุ๋ยหมกั  ระบบเผาในเตา ระบบฝัง
กลบอย่างถูกสุขาภิบาล  เพื่อจะได้พิจารณาหารูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสม
ต่อไป 

 การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงัเน่ืองจากความหลากหลายทางด้านประชากร 
ดงันั้น ควรท่ีจะมีการบงัคบัใช้กฎหมาย เพื่อเป็นกรอบและบรรทดัฐานให้เป็นท่ี
ยอมรับในแนวเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งเข้มงวดให้มีการปฏิบติัตาม
กฎหมายมากข้ึนและจริงจงั  

 
4.2.6 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 
จากประชากรกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงประกอบดว้ย  คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล  และพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวดั
นครราชสีมา  จ านวน  52  คน  สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  

จากการศึกษา   พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
ขามในปัจจุบนั คือ  มีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ  การขาดแคลนท่ีดินส าหรับใชเ้ป็นสถานท่ีก าจดัขยะ
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มูลฝอยท่ีเหมาะสม  ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีใกลเ้คียงต่อตา้นการก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอย  
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไม่เอ้ืออ านวยต่อการจดัการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขามขาดบุคลากร
ระดบัปฏิบติัท่ีมีความรู้ความช านาญ  ประชาชนในทอ้งถ่ินขาดจิตส านึกความเขา้ใจ  และทศันคติท่ี
มีต่อการจดัการขยะมูลฝอย   ยงัไม่มีการจดัท าแผนของต าบล  และยงัไม่มีการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอย 

 ขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่มีความเห็นวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  ควรจดัท าแผน
แม่บทการบริหารจดัการด้านขยะมูลฝอยไวใ้นแผนพฒันาองค์กร ในระยะยาว 5-10 ปี และแผน
ระยะยาวหรือแผนประจ าปีจะตอ้งให้สอดคล้องกนั  จดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือถงัใส่ขยะ 
และรถจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ  พร้อมหาสถานท่ีก าจดัขยะท่ีเหมาะสมอยูห่่างไกลจาก
แหล่งชุมชน   ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจดัการขยะมูลฝอยอยา่งถูกสุขลกัษณะ  
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา  และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาในคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาสภาพปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองขาม  อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสีมา  เป็นการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิง
คุณภาพซ่ึงในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั  2  ประการ  คือ 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจกัราช  
จงัหวดันครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจกัราช  
จงัหวดันครราชสีมา 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
แบบสัมภาษณ์    

- คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และพนกังานส่วนต าบลองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองขาม  จ  านวน 52 คน  จากทั้งหมด  52  คน    

แบบสอบถาม    
- ผูน้ าหมู่บา้น (ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น) ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น  และประชาชนทัว่ไป  จ านวน 390 คน  จากทั้งหมด  9,327  คน        
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา   

ผูศึ้กษาไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในศึกษาคร้ังน้ีมี 2 ประเภท คือ แบบสัมภาษณ์ ท่ีมีโครงสร้าง 
ประกอบด้วยค าถามท่ีให้ผูต้อบค าถามแสดงความคิดเห็น แบบมีจุดเน้น(Focus Interview) และ
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นค าถามแบบเลือกค าตอบ (Check  List)  
 การวเิคราะห์ข้อมูล   

ขอ้มูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาแปลงขอ้มูลเป็นรหัส
ตวัเลขและบนัทึกลงในส่ือคอมพิวเตอร์ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ   เป็นการน าขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาน ามาวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) โดยน าขอ้มูลท่ีได้มาจ าแนกและจดัหมวดหมู่แล้วสรุปเป็นประเด็นหลักและ
พรรณนาขอ้ความอยา่งละเอียด   
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอ

จกัราช  จงัหวดันครราชสีมา  พบวา่ 
สภาพปัญหาปัจจุบนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม ยงัไม่มีแผนแม่บท และยงัไม่มีการ

บริหารจดัการขยะมูลฝอยแต่อยา่งใด  ประชาชนส่วนใหญ่มีวิธีการจดัการขยะมูลฝอยดว้ยตนเอง และ
ยงัไม่ให้ความส าคญัในการคดัแยกประเภทของขยะมูลฝอย  มีการทิ้งขยะมูลฝอยตามภาชนะท่ีจดัหา
มาเองในครัวเรือน ก่อนน าไปกองเผากลางแจง้  บางครัวเรือนไม่มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จะใช้
วิธีการเก็บใส่ถุงรวมกบัขยะประเภทอ่ืนๆ แลว้น าไปทิ้งตามท่ีสาธารณะ ริมทางเดิน ขา้งถนน สนาม
หญา้ ใตต้น้ไม ้ และในล าหว้ย  เกิดปัญหากล่ินเหมน็ของกองขยะ ปัญหาแมลงวนัและสัตวน์ าโรคชนิด
ต่างๆ  ปัญหาควนัไฟจากการเผาขยะมูลฝอย และปัญหาน ้ าเสีย ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  และสุขภาพของประชาชน  และคาดว่าในอนาคตปริมาณของขยะมูลฝอยจะมีปริมาณ
เพิ่มมากข้ึน  หากไม่มีมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขท่ีเหมาะสม  เน่ืองจากการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั   

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.6  มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี  ร้อยละ 38.5  ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 57.4  สถานภาพใน
ครัวเรือนเป็นผูอ้าศยั  ร้อยละ 63.6  ขนาดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน ร้อยละ 59.5  
ประกอบอาชีพท านา / ท าไร่ / เล้ียงสัตว ์ ร้อยละ 73.8  มีรายไดร้วมของครัวเรือนต่อเดือน นอ้ยกว่า 
5,000  บาท  ร้อยละ 44.1  และพบวา่ขยะมูลฝอยมีแหล่งท่ีมาจาก  อาคาร บา้นเรือน  และปริมาณขยะท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละวนั อยูท่ี่ประมาณ  0.3-0.5  กิโลกรัม/คน/วนั  รวมปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  เท่ากบั 3.73  ตนั/วนั  หรือประมาณ 1,361.45 ตนั/ปี  และพบวา่
ปริมาณขยะส่วนใหญ่เกิดจาก  กิจกรรมการปรุงอาหาร และรับประทานอาหาร มีขยะชนิด เศษอาหาร  
เศษเน้ือ  เศษผกั และเปลือกผลไม ้ ร้อยละ 37.4  ซ่ึงขยะดงักล่าว  จดัอยูใ่นประเภทขยะมูลฝอยสดหรือ
ขยะมูลฝอยเปียก   
 การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองขยะและการจดัการขยะมูลฝอย  แต่มีพฤติกรรมการทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ ไม่
เหมาะสม  ขาดระเบียบวินยั  ขาดจิตส านึก และทศันคติท่ีมีต่อการจดัการขยะมูลฝอย ควรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของประชาชนใหมี้จิตส านึก  และใหเ้กิดความตระหนกัต่อการแกไ้ขปัญหา  ควรส่งเสริมให้
ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์สร้างจิตส านึกดา้นการจดัการขยะมูลฝอย
แก่ประชาชนใหถู้กวธีิ 
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ตารางท่ี 5   สรุปการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 
 

ประเภทขยะ การจัดการ 
ร้อย
ละ 

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม    ข้อเสนอแนะ 
1. หลอดไฟ ฝังกลบ 58.7 เหมาะสม  -  คดัแยกก่อนน าไปก าจดั  

-  ใส่ถุงท่ีไม่ร่ัวซึมก่อนก าจดั 
  2. เศษอาหาร เศษผกั  ผลไม ้ ฝังกลบ 41.8 เหมาะสม  - ส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกั / เล้ียง 

   สัตวไ์ด ้
3. เศษกระดาษ  หนงัสือเก่า ขาย 89.2 เหมาะสม  - เพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน 

4. ถ่านไฟฉาย ฝังกลบ 61.5 เหมาะสม  -  คดัแยกก่อนน าไปก าจดั  
-  ใส่ถุงท่ีไม่ร่ัวซึมก่อนก าจดั 

5. โฟม เผา 50.5  ไม่เหมาะสม - เกิดก๊าซพิษ/รณรงค ์ลด งดใช ้
  น าไปใชใ้หม่ / ขายเพ่ิมรายได ้

6. เศษผา้ น าไปใชต่้อ 39.2 เหมาะสม  - น าไปใชต่้อได ้

7. ใบไม ้ ก่ิงไม ้ เผา 49.7  ไม่เหมาะสม - เกิดมลพิษ / ท าปุ๋ ยหมกั 

8. ขวดแกว้ ขาย 79.2 เหมาะสม  - เพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน 

9. เศษโลหะ ขาย 86.7 เหมาะสม  - เพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน 

10. เศษอิฐ   ช้ินส่วนของ     
คอนกรีต   กระเบ้ือง 

ทิ้ง 37.4  ไม่เหมาะสม - น าไปถมท่ีลุ่ม /ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

11. กระป๋องสเปรย ์ 
กระป๋องบรรจุสารเคมี 

ขาย 49.2  ไม่เหมาะสม - สารพิษอนัตราย /คดัแยกก่อน 
  น าไปก าจดัในท่ีเหมาะสม  

12. แบตเตอร่ี ขาย 86.2 เหมาะสม  - ขายร้านตวัแทนจ าหน่าย  

13. ขวดพลาสติก ขาย 91.8 เหมาะสม  - เพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน 

14. ถุงพลาสติก เผา 39.5  ไม่เหมาะสม - เกิดก๊าซพิษ / รณรงค ์ ลด  งด 
  ใชถ้งุพลาสติก / น าไปใชใ้หม่ 

15. ขยะมูลฝอยสด  เช่น 
ซากสัตว ์ มูลสัตว ์

ฝังกลบ 67.9 เหมาะสม  - ช่วยในการปรับปรุงสภาพดิน 
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ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 ควรจดัท าแผนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยไวใ้นแผนพฒันาองคก์ร ในระยะยาว 5-10 ปี 
และแผนระยะยาวหรือแผนประจ าปีจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกนั    

 จดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือถงัใส่ขยะ  และรถจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ  
 จดัหาสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม และอยูห่่างไกลจากแหล่งชุมชน 
 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน  รวมทั้งประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

จดัการขยะมูลฝอยอยา่งถูกสุขลกัษณะ   
 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยั 

 ควรศึกษาวจิยัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  
อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสีมา 

 ควรศึกษาวจิยัเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปแบบใหม่ๆ ในการบริหารจดัการ และประสิทธิภาพการ
จดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย   
เร่ือง   

สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
อ าเภอจักราช   จังหวดันครราชสีมา 

 
ค าช้ีแจง     แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสีมา  เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเป็น
แนวทางให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขามได้น าข้อมูลน้ีประกอบการจัดท าแผนงาน/
โครงการเก่ียวกบัแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ  และตรงกบัสภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจริง   

แบบสอบถามน้ีมี  3  ตอน  ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   จ  านวน  8  ขอ้ 
ตอนท่ี 2   ความรู้  ความเขา้ใจเร่ืองขยะของประชาชน   จ านวน  15  ขอ้ 
ตอนท่ี 3   การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน   จ านวน  15  ขอ้ 

ขอให้ทุกท่านอ่านค าช้ีแจงในแต่ละตอนให้เขา้ใจ  และตอบค าถามให้ครบทุกขอ้ตามความ
เป็นจริงใหม้ากท่ีสุด  ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั  และการวิเคราะห์จะกระท าในภาพรวม  
ผูว้จิยัหวงัวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านดว้ยดี  จึงขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
          นายธงชยั    ทองทว ี

                                                     นกัศึกษา  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
              การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

      ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่อง  (   )  หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ  (   ) 1.  ชาย    (   ) 2.  หญิง 
2. อาย ุ

(   ) 1.  ต ่ากวา่  20  ปี  (   ) 2.  20 – 30 ปี     (   ) 3.  31 – 40 ปี 
(   ) 4.  41 – 50  ปี   (   ) 5.  50 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
(   ) 1.  ประถมศึกษา              (   ) 2.  มธัยมศึกษา/ปวช.     (   ) 3.  ปวส./อนุปริญญา 
(   ) 4.  ปริญญาตรี  (   ) 5.  สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. สถานภาพในครัวเรือน 
(   ) 1.  หวัหนา้ครัวเรือน   (   ) 2.  ผูอ้าศยั 
(   ) 3.  อ่ืนๆ (ระบุ)                         .                                

5. ขนาดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
(   ) 1.  1 – 2 คน    (   ) 2.  3 – 4 คน      (   ) 3.  5 – 6 คน 
(   ) 4.  7 – 8 คน   (   ) 5.  9 คนข้ึนไป 

6. อาชีพหลกัของครัวเรือน 
(   ) 1.  รับจา้ง    (   ) 2.  คา้ขาย      (   ) 3.  ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
(   ) 4.  ท านา/ท าไร่/เล้ียงสัตว ์ (   ) 5.  อ่ืน ๆ                         . 

7. ระดบัรายไดร้วมของครัวเรือนต่อเดือน 
(   ) 1.  นอ้ยกวา่ 5,000 บาท  (   ) 2.  5,000 – 10,000 บาท 
(   ) 3.  10,000 – 15,000 บาท  (   ) 4.  15,000 บาทข้ึนไป 
. 

8. ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยประเภทใด 
(   ) 1.  ขยะยอ่ยสลายได ้ไดแ้ก่ เศษผกัผลไม,้ เศษอาหาร, ใบไม,้ เศษเน้ือสัตว,์ เปลือกผลไม ้
(   ) 2.  ขยะรีไซเคิล ไดแ้ก่ แกว้, กระดาษ, กระป๋องเคร่ืองด่ืม, เศษพลาสติก, เศษอลูมิเนียม 
(   ) 3.  ขยะทัว่ไป ไดแ้ก่ ถุงพลาสติก, ซองขนม, โฟม, ฟอยล,์ ห่อพลาสติก 
(   ) 4.  ขยะอนัตราย ไดแ้ก่ ถ่านไฟฉาย, หลอดฟูออเรสเซนต,์ แบตเตอร่ี, ภาชนะบรรจุสาร 
          ก าจดัศตัรูพืช, กระป๋องสเปรย ์บรรจุสีหรือสารเคมี 
(   ) 5.  อ่ืนๆ                                    .  
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ตอนที่ 2    ความรู้   ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน         
ค าช้ีแจง :  โปรดท าเคร่ืองหมาย  /   ลงในช่อง  �  ตามความคิดเห็นของท่าน  โดยพิจารณาจาก 
                  ขอ้ความขา้งล่างน้ี 
 

ความรู้   ความเข้าใจ ใช่     
 

ไม่ใช่ 
 

ไม่ทราบ 

1.  ขยะหมายถึง  ส่ิงของต่างๆ ท่ีไม่มีประโยชน์  และไม่สามารถ 
     น ามาใชป้ระโยชน์อะไรไดอี้ก 

   

2. ขยะเปียกหมายถึง  เศษอาหาร  เศษผกั  เปลือกผลไม ้    
3. ขยะแหง้หมายถึง  ขยะพวกกระดาษ  พลาสติก  เศษเหล็ก 
    แกว้  กระป๋อง  อลูมิเนียม 

   

4. ขยะท่ีเปียกน ้าทุกชนิดหมายถึงขยะเปียก    
5. การคดัแยกขยะท าใหป้ริมาณขยะนอ้ยลง    
6. การแกปั้ญหาขยะเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการเท่านั้น    
7. ขยะมูลฝอยทุกประเภท  ควรเก็บรวบรวมไวด้ว้ยกนั    
8. แบตเตอร่ี  ภาชนะบรรจุสารก าจดัศตัรูพืช   หลอดฟูออเรส  
    เซนตเ์ป็นขยะอนัตราย 

   

9. ขยะมูลฝอยท าใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และเป็น  
    อนัตรายต่อมนุษย ์

   

10. การแยกขยะอนัตรายต่างๆ  ก่อนน าไปทิ้งเป็นส่ิงจ าเป็น    
11. การหลีกเล่ียงการใชถุ้งพลาสติก  โฟม  สามารถช่วยลด 
      ปริมาณขยะได ้

   

12. การคดัแยกขยะก่อนทิ้งช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม    
13. ขยะมูลฝอยสด  ซากสัตว ์ มูลสัตว ์ ไม่ควรก าจดัโดยวิธีการ 
      ฝังกลบ 

   

14. ขยะท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเส่ือมโทรม   ชุมชนไม่เป็นระเบียบ  
       เรียบร้อย  และเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรค 

   

15.  การก าจดัขยะอนัตรายมีวธีิการเหมือนขยะทัว่ไป    
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ตอนที่ 3    การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 

ค าช้ีแจง :  โปรดท าเคร่ืองหมาย  /   ลงในช่อง  �  ตามความคิดเห็นของท่าน  โดยพิจารณาจาก 
                  ขอ้ความขา้งล่างน้ี 

ประเภทขยะ 
รูปแบบการจัดการ 

ทิง้ เผา ฝังกลบ ขาย น าไปใช้ต่อ 

1.  หลอดไฟ       
2.  เศษอาหาร  เศษผกั  ผลไม ้      
3.  เศษกระดาษ  หนงัสือเก่า      
4.  ถ่านไฟฉาย      
5.  โฟม      
6.  เศษผา้      
7.  ใบไม ้ ก่ิงไม ้      
8.  ขวดแกว้      
9.  เศษโลหะ      
10.  เศษอิฐ  ช้ินส่วนของคอนกรีต  กระเบ้ือง      
11.  กระป๋องสเปรย ์ กระป๋องบรรจุสารเคมี        
12.  แบตเตอร่ี      
13.  ขวดพลาสติก      
14.  ถุงพลาสติก      
15.  ขยะมูลฝอยสด เช่น  ซากสัตว ์ มูลสัตว ์      

 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานส่วนต าบล   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวดันครราชสีมา 

เพือ่ศึกษา  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
อ าเภอจักราช   จังหวดันครราชสีมา 

 
ประเด็นที ่1     วเิคราะห์สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบนัและประเมินสภาพปัญหาในอนาคตของ  
                        องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
ประเด็นที ่2     แนวทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ประเด็นที ่3    ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะมูลฝอย 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

      นายธงชยั   ทองทว ี  เกิดเม่ือวนัท่ี  9  ตุลาคม  2505  สถานท่ีอยูปั่จจุบนั  611 หมู่ท่ี 4  
ต าบลหวัทะเล  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 30000  ดา้นการศึกษา  พ.ศ.  2520  ประถมศึกษา ป.7  
โรงเรียนบา้นป่าแดง  ต าบลหนองพะยอม อ าเภอตะพานหิน  จงัหวดัพิจิตร  พ.ศ.  2525  มธัยมศึกษา
ตอนปลาย  ม.ศ. 5  โรงเรียนตะพานหิน  ต าบลหนองพะยอม  อ าเภอตะพานหิน  จงัหวดัพิจิตร พ.ศ.  
2527  ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค  คณะวชิาเทคนิควิศวกรรมโยธา  แผนกวชิาเทคนิควศิวกรรม
ส ารวจ  วทิยาลยัพิษณุโลก  จงัหวดัพิษณุโลก  พ.ศ.  2544  ระดบัปริญญาตรี  วทิยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมก่อสร้าง  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา  ประวติัการท างานพ.ศ. 
2527-2532  ช่างส ารวจ  บริษทักรุงเทพเอน็จิเนียร่ิงคอนซลัแตนท ์ จ  ากดั  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532 
-2539  ช่างส ารวจ โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาเข่ือนล าพระเพลิง  ต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชยั  
จงัหวดันครราชสีมา  พ.ศ. 2539 -2554  หวัหนา้ส่วนโยธา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  
อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสีมา  ต าแหน่งปัจจุบนั  พ.ศ. 2554  หวัหนา้ส่วนโยธา  (นกับริหารงาน
ช่าง 7)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสีมา สถานท่ีท างาน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 
 


